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GUARATINGUETÁ JÁ APLICOU 
MAIS DE 300 MIL DOSES DE 
VACINAS CONTRA COVID-19

Guaratinguetá ultrapassou a marca 
de 304 mil vacinas aplicadas contra 
Covid-19. Até a quinta-feira (10), ha-
viam sido aplicadas 304.402 doses. 
Dentro deste número, estão dividi-
das as 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª doses.

Atualmente em Guaratinguetá o 
público que pode receber a 1ª e 2ª 
dose é a partir dos 3 anos, logo a 
margem de cidadãos habilitados au-
mentou. Dos munícipes que podem 
receber a vacina contra Covid-19, 
89,63% da população tomaram a 
primeira dose; 84,7% receberam a 
segunda e 58,88% tomaram a ter-
ceira dose (dose adicional).

Dentro dessa porcentagem, está a 
vacinação da população infantil de 
Guaratinguetá de 3 a 11 anos, que já 
foram aplicadas 15.130 vacinas, na 
primeira e segunda dose.

O município liberou as quatro doses 
iniciais para maiores de 18 anos e 
a quinta dose é aplicada somente 
para pessoas com imunossupressão 
de 50 anos ou mais.

A Secretaria de Saúde e a Prefeitu-
ra têm trabalhado de forma incan-
sável para assegurar a cobertura 
vacinal da população. Agradecemos 
toda a dedicação e trabalho dos 
profissionais de saúde do município, 
que trabalham para tornar essa re-
alidade possível.

Reforçamos a importância de com-
pletar o ciclo vacinal e que ainda é 
recomendado todos os cuidados de 
segurança sanitária.

Guaratinguetá segue avançando a 
cada dia para salvar vidas!

PREFEITURA, GOVERNO ESTADUAL, REDE 
VOA E AZUL CONECTA REALIZARÃO 1°O 
ROADSHOW DO AEROPORTO DO VALE DA FÉ

OBRAS DO PROGRAMA VIDA 
LONGA ENTRAM EM FASE FINAL

A Prefeitura, em parceria com o 
Governo Estadual, a Rede Voa e a 
Azul Conecta, realizará o 1° Roa-
dshow do Aeroporto do Vale da Fé. 
O evento será realizado no próxi-
mo dia 23 novembro (quarta-feira), 
no Hotel & Golfe Clube dos 500.

O encontro contará com apresen-
tações das quatros instituições or-
ganizadoras sobre o Aeroporto de 
Guaratinguetá, e também sobre 
os atrativos turísticos da região do 
Vale da Fé. Além disso, será rea-
lizada uma rodada de negócios, 
que terá participação de grandes 
operadoras de turismo, agências de 
viagens, hotéis, empresas de trans-
porte, empresas aéreas e a conces-
sionária do aeroporto.

As obras do programa “Vida Longa” 
estão sendo concluídas no bairro 
IAPI, em Guaratinguetá. Serão 28 
unidades habitacionais para idosos 
em situação de vulnerabilidade 
social em nosso município, contando 
com  área de lazer e toda estrutura 
apropriada.

No total, são mais de 3 milhões de 

Depois do voo inaugural realizado 
no último dia 25 de outubro e agora 
com o roadshow, a Prefeitura e de-
mais instituições envolvidas seguem 
as negociações para intensificar os 
avanços no aeroporto de Guaratin-
guetá.

Mais um degrau alcançado no turis-
mo de nossa cidade!

reais para esta obra, com recursos 
do Governo Estadual.

Cada moradia contará com sala 
de estar, cozinha, banheiro e área 
de serviço, tudo projetado com 
equipamentos de acessibilidade.

É mais um grande projeto social em 
Guaratinguetá!

ABERTURA DA FINAL ESTADUAL DA 
SUPERLIGA DE VÔLEI DA MELHOR 
IDADE É NESTE SÁBADO (12)
Guaratinguetá vai sediar a final 
estadual da Superliga de Vôlei da 
Melhor Idade. A Superliga começa 
neste sábado (12) às 10h com o ceri-
monial de abertura com desfile das 
delegações e as disputas serão em 
dois locais, sendo os jogos femini-
nos realizados no Complexo Espor-
tivo do Parque do Sol e os jogos 
masculinos no Ginásio Esportivo do 
Pedregulho.

A competição é realizada pela Con-
federação Brasileira de Voleibol 
Adaptado, em parceria com a Se-
cretaria de Esportes e Fundo Social 
do município.

São mais de 100 equipes do esta-
do de São Paulo, incluindo o nosso 
município de Guaratinguetá, que 
vão participar dessa final estadu-
al, com categorias por idade e sexo. 
Nesta sexta-feira (11) será realizado 
o congresso técnico com as cidades 
participantes para os detalhes fi-
nais da competição.
Confira o cronograma dos jogos 
para você acompanhar:

Dia 12/11 - 10h: Cerimonial de aber-
tura com desfile das delegações

- 14h: Jogos femininos das categorias 
68 e 58 anos - Complexo Esportivo 
do Parque do Sol

Dia 12/11 - 14h: Jogos masculinos das 
categorias 68 e 58 anos - Ginásio do 
Pedregulho

Dias 13 e 14/11 - Complexo Esportivo 
do Parque do Sol - Jogos femininos
- Feminino 68 anos período da ma-
nhã
- Feminino 58 anos a tarde
- Feminino 45 anos a noite

Dias 13 e 14/11 - Ginásio Esportivo do 
Pedregulho - Jogos masculinos
- Masculino 68 anos período da ma-
nhã
- Masculino 58 anos a tarde
- Masculino 45 anos a noite

Dia 15/11 - Complexo Esportivo do 
Parque do Sol
- Todas as semifinais do masculino 
e feminino no período da manhã
- Disputas dos 3º e 4º lugares

Não deixe de acompanhar e torcer 
pelos nossos atletas de Guaratin-
guetá!!
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ATLETA DE GUARATINGUETÁ É CAMPEÃ 
DE GINÁSTICA RÍTMICA EM PORTUGAL!

PLANO MUNICIPAL DE REDUÇÃO 
DE RISCOS DE GUARATINGUETÁ

A atleta Beatriz Vieira (Bia), que 
representa a Prefeitura de Guara-
tinguetá, foi campeã do Torneio 
Internacional de Ginástica Rít-
mica “Guimagym Cup 2022”, em 
Guimarães - Portugal.

A competição aconteceu entre 4 
e 6 de novembro e reuniu 22 atle-
tas de 11 países do mundo.

Bia foi campeã na categoria 2011, 
nas provas de arco e bola.

A atleta é treinada pelas profes-
soras Aline de Andrade e Carol 
Nogueira.

Parabenizamos e apoiamos nossa 

Nesta sexta-feira (04), foi realiza-
da a Audiência Pública sobre o 
PMRR - Plano Municipal de Re-
dução de Riscos, que teve como 
objetivo apresentar o resultado 

atleta e comissão técnica que con-
quistaram este resultado histórico 
para a nossa cidade!

dessa etapa dos  trabalhos à Pre-
feitura e aos Munícipes.

O PMRR diz respeito à Gestão no 
trato de Eventos Geológicos e Hi-
drológicos , com reflexos na Ges-
tão de Riscos, Ocupação de solo, 
Urbanização, Medidas Preventi-
vas, Projetos e Recursos, entre ou-
tros pontos.

Essa etapa foi realizada pela 
Empresa Regea Geologia, En-
genharia e Estudos Ambientais, 

EVENTO DECOLA GUARÁ FOI UM 
SUCESSO NESTA SEMANA

RUA DR. MARTINIANO COMEÇA A RECEBER 
POSTES DECORATIVOS EM ESTILO COLONIAL

PREFEITURA DIVULGA GABARITO DA PROVA 
OBJETIVA DO CONCURSO PÚBLICO 001/2022

O evento Decola Guará ocorreu nos 
dias 07 e 08, com palestras focadas 
no empreendedorismo e inovação. O 
Decola Guará é realizado por Aceg, 
Cmeg, Sebrae Guaratinguetá, Do-
minium Marketing, Avança Guará, 
Prefeitura Municipal, Megafarma e 
Renata Carvalho Empreendedoris-
mo Construtivo

Na segunda os presentes tiveram 
o prazer de assistir a uma palestra 
cheia de novidades: 

“Metaverso! Uma nova fronteira 
para todos”; que foi ministrada pelo 
Roberto Barbosa, administrador de 
empresas, analista de sistemas e 
Founder e CEO da Techonserv In-
formática.

Na terça-feira, outras duas palestras 
ocuparam a noite. Foram elas:
“Inteligência Financeira em tempos 

Nos últimos dias, a Prefeitura ini-
ciou a instalação de postes deco-
rativos em estilo colonial na rua 
Dr. Martiniano, no centro de 
Guaratinguetá.

Esta é uma continuidade no Cir-
cuito Turístico da região central 
da cidade, que inclui Espaço Mul-
tiuso (já inaugurado), Estação Tur-
ismo (com obras em andamento) e 

Já está disponível em nosso site 
o gabarito da prova objetiva do 
Concurso Público 01/2022, realiza-
da no último domingo (06).

A Prefeitura de Guaratinguetá 
lançou o edital para Concurso Pú-
blico para 72 cargos em diversas 
áreas. São mais de 90 vagas para 
diversos cargos: ajudantes, profes-
sores, médicos, engenheiros e mui-

de crise” com Drica Ricci, especial-
ista em investimentos, empresária e 
mentora de educação financeira e 
assessora de investimentos creden-
ciada pelo BTG pactual.

“Mulher empreendedora: você na 
direção da sua história” com Juli-
ana Albuquerque, mestre em gestão 
e desenvolvimento regional, execu-
tive coach e mentora sistêmica de 
mulheres.

Venha decolar o seu negócio ou 
carreira com o Decola Guará!

a reforma do Mercado Municipal.
O projeto está sendo realizado 
com recursos do DADE (Depar-
tamento de Desenvolvimento das 
Estâncias Turísticas do Estado de 
São Paulo), e o objetivo dessa re-
vitalização é proporcionar não so-
mente aos turistas, mas também 
aos munícipes, mais mobilidade e 
acessibilidade no Centro Histórico 
da cidade.

to mais.

Acesse guaratinguetá.sp.gov.br 
para conferir.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE URBANA REFORÇA 
SINALIZAÇÃO EM GUARATINGUETÁ
Na semana passada as equipes da 
Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana realizaram a si-
nalização de trânsito em alguns 
pontos da cidade, confira:

- Avenida Rui Barbosa, bairro 
Santa Rita;

- Divisa entre a Avenida Raul 
Pompéia e a Rua Guimarães 
Rosa, Bairro Vila Bela;

- Rua Caramurus, Pedregulho;

- Avenida João Pessoa;

- Avenida Salgado Filho.

É mais uma importante ação para 
garantir mais mobilidade e segu-
rança nessas regiões.

#ConstruindoaCidadeDoFuturo

em parceria com a Defesa Civil 
de Guaratinguetá e com apoio do 
Governo Estado São Paulo, com 
financiamento da FEHIDRO, su-
pervisão técnica da FUNDAG, e 
acompanhamento da Defesa Civil 

Estadual.

Na sequência, será realizada a 
entrega do PMRR ao Município, 
atendendo a legislação a respeito.
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REALIZOU ENTREGA 
DAS MEDALHAS DA 25°a OLIMPÍADA BRASILEIRA DE 
ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA AOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL NA ÚLTIMA SEGUNDA-FEIRA (07)

Os 22 alunos da rede municipal 
medalhistas na 25° Olimpíada 
Brasileira de Astronomia e As-
tronáutica receberam suas me-
dalhas na última segunda-feira 
(07). A cerimônia foi realizada às 
18h30, no Auditório da Secreta-
ria de Educação (Praça Condes-
sa de Frontin, Centro).

Guaratinguetá foi destaque na 
competição este ano conquistan-
do 22 medalhas (7 de ouro, 4 de 
prata e 11 de bronze). Um desem-
penho histórico para a rede mu-
nicipal, que em 2021 conquistou 
10 medalhas (5 de ouro e 5 de 
prata).

A Prefeitura parabeniza nossos 
estudantes pelo seu empenho 
e dedicação, e também os seus 
professores e familiares. Que 
continuemos cada vez mais a 
nos destacar!

Confira os medalhistas por es-
cola:

E.M.E.I.E.F. Profª Aliete Ferreira 
Gonçalves
- Danilo Bertoldo Gomes Cor-
reia (Ouro)
- Gabriel Henrique De Brito Go-
mes (Ouro)

- Igor Sousa Guimarães (Ouro)
- Rebeka Lycy Braz (Ouro)
- Ana Cristina Mendonça Xavier 
Da Rosa (Bronze)
- Enzo Gabriel Chagas Arruda 
(Bronze)
- Lavinia Maria Correa (Bronze)
- Maria Laura Oliveira De Sousa 
(Bronze)
- Nathan Sousa Guimarães 
(Bronze)
- Pedro Henrique Aguiar Da En-
carnação (Bronze)

E.M.E.F. Profª Ana Fausta de 
Moraes
- Ana Elisa Da Silva Zequini 
(Bronze)

E.M.E.I.E.F. Prof. André Freire
- Jennifer Vitoria Gomes De Oli-
veira Santos (Prata)
- Luis Guilherme De Oliveira 
(Prata)
- Sophia De Oliveira Vila Nova 
(Bronze)
- Rafaela Vitória Dos Santos 
(Bronze)

E.M.E.F.I. Dr. Guilherme Eugênio 
Filippo Fernandes
- Gabriel Antônio Telles Costa 
(Prata)

- E.M.E.F. Prof.ª Heloisa Helena 

DESTAQUE NA EDUCAÇÃO!
A coordenadora pedagógica da 
Creche Municipal Helena Vaz de 
Lima Soliva, Aldine da Cunha, foi 
vencedora do prêmio FLUPP de 
Educação 2022, que é uma inicia-
tiva da Fundação Lucia e Pelerson 
Penido.

Ela concorreu com mais de 100 
educadores de 22 municípios 
do Vale do Paraíba que se in-
screveram com projetos na área 
da Educação.

Criado em 2012, o prêmio busca 
identificar Experiências Educati-
vas e Formativas planejadas, real-
izadas e documentadas, bem como 

valorizar profissionais que atuam 
na Educação Infantil e no Ensino 
Fundamental I e II na região do 
Vale do Paraíba.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
parabeniza nossa coordenadora 
Aldine pelo excelente trabalho re-
alizado!

Rodrigues Alves Sanches
- João Victor Da Silva Ferreira 
Serratti (Bronze)

- E.M.E.I.E.F. Prof. José Benedito 
Averaldo Galhardo
- Miguel Monteiro De Jesus 
(Ouro);
- Liam André Alves (Prata);
- Antônio Da Silva Leite Florên-

cio (Bronze)

E.M.E.I.E.F. Prof.ª Maria Apareci-
da Broca Meirelles
- Luiza Coelho (Ouro)

E.M.E.F. Prof. Virgílio Rosas da 
Silva
- Maria Clara De Carvalho (Ouro)

CONFIRA COMO FOI O "DIA S" DESTE SÁBADO 
NA PRAÇA CONSELHEIRO RODRIGUES ALVES

No último sábado (5) foi realizado 
o “Dia S” do UNIFATEA em parce-
ria com a Prefeitura de Guaratin-
guetá e a Rádio Máxima. O evento 
aconteceu das 9h às 13h na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves.

O evento trouxe diversos atendi-
mentos para os munícipes, foca-
dos na saúde e bem-estar, como 
também atividades recreativas de 
diversas áreas e exposições de arte 
da Secretaria de Cultura.

Durante o evento, a Secretaria 

de Saúde realizou a vacinação na 
praça e a Secretaria de Assistên-
cia Social também esteve presente 
com atendimento social aos mu-
nícipes. Além disso, ocorreu uma 
apresentação de hip-hop do grupo 
Stilo Livre da Secretaria de Es-
portes.

A ação trouxe muito benefício 
para a cidade de Guaratinguetá, 
despertando valores de sustenta-
bilidade, saúde e promovendo a 
cultura de forma gratuita.

MAIS DE 10 MIL ANIMAIS FORAM CASTRADOS 
NOS ÚLTIMOS 6 ANOS EM GUARATINGUETÁ 
Desde 2017, foram castrados 10.124 
animais através do Programa de 
Controle Populacional de Cães e 
Gatos. A iniciativa inclui os mutirões 
de castração e os atendimentos no 
Centro de Zoonoses, organizados 
pela Secretaria do Meio Ambiente.

A ação permite o atendimento dos 
pets de munícipes, incluindo aqueles 
com CAD Único e as protetoras de 
animais da cidade, que fazem um 
trabalho tão importante.

A meta é atender um total de 15 mil 
animais até o final de 2024. Para 
isso, os atendimentos continuarão 
ocorrendo através do Centro de 
Zoonoses e dos Mutirões de Castra-
ção. Para que seu pet seja atendido, 
é necessário realizar um cadastro.

Para maiores informações, favor en-
trar em contato com a Secretaria 
do Meio Ambiente.
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SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM 
CURSO GRATUITO DE MAQUIAGEM PARA 
BELEZA NEGRA NO FUNDO SOCIAL

O SEBRAE e a Prefeitura de Gua-
ratinguetá oferecem curso gratui-
to de maquiagem para beleza ne-
gra realizado no Fundo Social de 
Solidariedade.

O curso do SEBRAE ensina ges-
tão de vendas e finanças, além de 
capacitar em técnicas para promo-
ver a construção de conhecimen-
tos relacionados à prática profis-
sional de maquiagem para pele 
negra, considerando técnicas e 
produtos necessários para harmo-
nização e valorização das feições 

étnicas. Dominar a maquiagem em 
pele negra é essencial para todos 
os profissionais que trabalham com 
atendimento e cada vez mais são 
necessárias especializações em téc-
nicas avançadas para suas caracte-
rísticas.

Requisito do estudante: ter acima 
de 18 anos de idade, o nível fun-
damental de ensino, ser morador(a) 
de Guaratinguetá ou região e que 
deseja ser um potencial empreen-
dedor e/ou micro empreendedor 
individual (MEI).

- Carga Horária: 40h
- Datas: 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 30 
de Novembro e 01 e 05 de Dezem-
bro
- Horário: das 13h30 às 17h30

Local: Fundo Social de Guaratin-
guetá - Rua Srg. Baracho, 87 - Vila 
Paraíba - Guaratinguetá - SP

Inscrições gratuitas e presencial-
mente no Fundo Social.

SEBRAE OFERECE PROGRAMAÇÃO 
GRATUITA 'VENDA MAIS NO NATAL'
O SEBRAE oferece nos dias 21, 22 
e 23 de novembro, das 18h30 às 
20h30, o programa “Venda mais 
no Natal”, o público alvo são em-
presas com CNPJ (MEI, ME, EPP). 
O SEBRAE preparou uma trilha 
para alavancar as vendas do seu 
negócio no Natal, confira:

 21, 22 e 23 de novembro de 2022 
das 18h30 às 20h30

As oficinas serão ONLINE e AO 
VIVO!

 2h de consultoria individual para 
aumento de vendas e faturamen-
to (válido para os concluintes 
com CNPJ que participarem dos 
3 dias deste programa).

Programa para empresas com 
CNPJ (MEI, ME, EPP)

Visite o site guaratinguetá.sp.gov.
br para ter acesso ao formulário 
de inscrições.

COOPERA GUARÁ INICIA COLETA 
SELETIVA EM GUARATINGUETÁ

PROCON MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURÍSTICA 
DE GUARATINGUETÁ CONSEGUIU AJUDAR A 
SOLUCIONAR 99% DOS CASOS EM 2022 

A Cooperativa de Trabalho dos 
Catadores de Materiais Reciclá-
veis em parceria com a SAEG e 
com apoio da Prefeitura, iniciou 
neste mês a coleta seletiva na ci-
dade de Guaratinguetá. A coleta 
seletiva visa reduzir o descarte 
incorreto de materiais, garantir os 
benefícios econômicos da recicla-
gem e tornar a cidade mais limpa 
e conscientizando os munícipes 
sobre a importância da sustenta-
bilidade para o meio ambiente.

A coleta seguirá um cronogra-
ma semanal que os profissionais 
uniformizados e identificados da 
Coopera Guará vão recolher os 
materiais recicláveis nos bairros 
de Guaratinguetá. Serão reco-
lhidos todos os tipos de resíduos 
recicláveis como metais, vidros, 
plásticos, papéis, entre outros.

Além da coleta nas residências, 
é possível levar os materiais re-
cicláveis aos locais de descarte 
correto:

- PEV, Av. São Dimas -  de segun-
da a sábado - 7h às 17h e domingo 
das 7h às 12h
- Av. José Pereira da Cruz, 769, 
Jardim do Vale - de segunda a 
sexta - 7h às 17h

Confira o cronograma da coleta:
Segunda e quarta-feira - a partir 

O PROCON de Guaratinguetá é 
um órgão de Defesa do Consu-
midor vinculado à Secretaria de 
Justiça e Cidadania. No ano de 
2022, foram registrados um total 
de  7.741 atendimentos realizados 
pelo órgão. Destes, 7.709 deles fo-
ram resolvidos, ou seja, mais de 
99.5% (seja através de acordos, 
análise de procedência ou impro-
cedência dos casos levados até o 
PROCON).

Ao ser identificada alguma in-
fração por meio de denúncia dos 
munícipes, o PROCON de Guara-
tinguetá atua através de abertura 
de processos administrativos e fis-

das 8h, nos seguintes locais:

- Village Sant’Anna
- São Manoel
- Residencial Coopemi
- Residencial Cooperi.

Terça e quinta-feira - a partir das 
8h, nos seguintes locais:

- Beira Rio I e II,
- Parque do Sol
- Jardim Esperança
- Chácaras Agrícolas Parte Baixa
- Jardim do Vale I e II
- Chácaras Agrícolas Parte Alta
- São Dimas
- Hípica
- Panorama I e II

Sexta - a partir das 8h, nos seguin-
tes locais:
- Vila dos Funcionários
- Jardim Aeroporto
- Vila Molica
- Esplanada Indiana
- Vila Indiana,
- Dr Walter Arantes
- Matadouro.

calizações.

Para realizar denúncias, reclama-
ções ou esclarecer dúvidas, entre 
em contato através dos telefones 
(12) 3122-5218/3132-6247 ou pelo 
e-mail procon@guaratingueta.
sp.gov.br, onde deve ser feita so-
licitação do Formulário para re-
gistro de forma on-line ou caso o 
consumidor prefira que vá até o 
órgão que funciona de segunda a 
sexta feira das 9 às 18 horas para 
que sua denúncia possa ser anali-
sada e validada.

Confira o relatório completo aces-
sando: guaratinguetá.sp.gov.br
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CATEDRAL DE SANTO ANTÔNIO 
DE GUARATINGUETÁ    

A Catedral de Santo Antônio é a 
história de Guaratinguetá! Con-
struída em 1772 no mesmo local 
onde em 1630 ergueram uma cap-
elinha de pau-pique, a igreja foi 
o centro do desenvolvimento da 
cidade, acompanhando toda sua 
trajetória e mudanças.

Durante os séculos a Catedral 
passou por diversas reformas, 
tornando esse monumento mais 
esplêndido e imponente. Em sua 

arquitetura podemos observar 
o estilo neo-clássica, com muitas 
pinturas e detalhes, além de um 
belo altar. E com muito orgulho a 
Catedral foi eleita como uma das 
7 Maravilhas de Guaratinguetá.

Tombamento: Lei Municipal nº 
177, de 26 de junho de 1952, que 
a declara “obra de valor histórico 
como monumento da fundação de 
Guaratinguetá.

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

CORRIDA DE REVEZAMENTO 200K EM HOMENAGEM 
AO BICENTENÁRIO DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL 
ACONTECEU NESTA TERÇA-FEIRA (08)

CONFIRA UM POUCO MAIS DA ZELADORIA 
REALIZADA NA ÚLTIMA QUINTA (10) PELA 
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA REUNIÃO 
DA SALA DE SITUAÇÃO MUNICIPAL 
CONTRA DENGUE

Na terça-feira (08), aconteceu na 
Escola de Especialistas de Aero-
náutica (EEAR), a Corrida de Re-
vezamento 200K comemorando o 
Bicentenário da Independência 
do Brasil.

Participaram do evento militares 
e civis da GUARNAE-GW, além 
dos Alunos especialistas do CFS e 
EAGS. A corrida ocorreu na mo-
dalidade de revezamento, onde 
diversas equipes percorreram tra-

Na quinta-feira (10), a Secretaria 
do Meio Ambiente continuou com 
os trabalhos de zeladoria pelo mu-
nicípio.

São diversos os locais que estão 
recebendo as equipes da secreta-
ria, entre eles estão:

- Centro
- Engenheiro Neiva
- Pedregulho
- Vila Paraíba

A zeladoria consiste na roçada de 

Na quinta-feira (10) a Secretária 
de Saúde deu continuidade a uma 
série de reuniões que tem o ob-
jetivo de tratar sobre métodos 
e campanhas para o combate à 
dengue, principalmente por meios 
de conscientização dos munícipes. 
Participaram do debate represen-

jetos que variavam de 3 a 5 qui-
lômetros, que somados dariam a 
distância de 200 quilômetros, fa-
zendo então referência aos 200 
anos da independência.

O Comandante da EEAR, Briga-
deiro do Ar Mioni e o Secretário 
de Esportes, Joel Pinho, participa-
ram deste evento junto a outras 
autoridades, e entregaram meda-
lhas às equipes que alcançaram as 
colocações de 1°, 2° e 3° lugar.

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 progra-
mação é divulgada nas redes so-
ciais da prefeitura todas as sextas 
feiras aos munícipes.

Por uma cidade mais limpa e or-
ganizada para todos!

tantes de diversas instituições da 
cidade, que puderam expor seus 
projetos, ações e opiniões sobre o 
tema:
- AGC Vidros;
- Basf;
- Centro de Controle de Zoonoses 
(CCZ)

- Escola de Especialistas de Aero-
náutica;
- Sol Nascente;
- Secretaria de Educação
- Vigilância Epidemiológica.

No início da reunião, a Secretária 
de Saúde discutiu sobre o histórico 
de números da dengue em Guara-
tinguetá, locais de maior risco e 
detalhes sobre o trabalho que é re-
alizado periodicamente na cidade. 
No segundo momento, cada uma 
das instituições presentes teve um 

momento para detalhar o que já 
está sendo feito dentro de suas 
atribuições e planos futuros para 
aumentar a conscientização em 
seus espaços.

A finalidade é unir as forças dos 
diversos setores da sociedade con-
tra o contra o Aedes Aegypti que 
é transmissor da Dengue, Zika e 
Chikungunya.

A prevenção é um dever de todos 
nós!


