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PREFEITURA REALIZOU 
ENCERRAMENTO DOS JOGOS ESTUDANTIS 
ANO I NESTA SEXTA-FEIRA (18) 

EVENTO ‘COPA NA PRAÇA‘ TRARÁ OS 
JOGOS DA COPA DO MUNDO PARA O 
CENTRO DE GUARATINGUETÁ! 

DO DIA 21 A 26 SERÁ REALIZADA A 
SEMANA ESTADUAL DE COMBATE AO 
MOSQUITO DA DENGUE
Na próxima semana será realiza-
da a Semana Estadual de com-
bate ao mosquito Aedes Aegypti 
em Guaratinguetá. A semana tem 
como objetivo realizar uma grande 
força-tarefa para combater o mos-
quito da dengue com a ajuda dos 
munícipes. Além disso, a Secretaria 
de Saúde promoverá o Dia D de 
combate à Dengue no dia 24.

Atenção! Confira o cronograma 
especial do “Dia D de Combate à 
Dengue”:

Dia 24 (quinta-feira) será realizada 
a “Ação contra as Arboviroses” na 
Praça Conselheiro Rodrigues Alves 
das 8h às 14h. 

O evento vai ter:

- Exposição dos trabalhos feitos pelos 
Agentes Mirins;

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Educação e da Secretaria 
de Esportes, e em parceria com a 
RMC Esportes, realizou nesta últi-
ma sexta-feira (18), o encerramen-
to dos Jogos Estudantis Ano I. O 
evento foi no Complexo Esportivo 
do Parque do Sol.

Aproximadamente 1500 alunos, das 
escolas municipais que possuem 
classes de 6º ao 9º, participaram 

A Copa do Mundo é um dos eventos 
mais aguardados por grande parte 
da população, já que, afinal, somos o 
país do futebol. E pensando nisso, a 
Associação Comercial e Empresarial 
de Guaratinguetá, em parceria com a 
Prefeitura, irão realizar o evento ‘Copa 
na Praça’.
As Casas Bahia disponibilizaram 4 tvs 
que serão colocadas juntas na praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, forman-
do um grande telão onde os munícipes 

dos jogos nas modalidades: 
dama, xadrez, tênis de mesa, 
atletismo, queimada, handebol, 
voleibol, futsal e basquetebol.

Os jogos foram realizados de 
maio até este mês, e agora serão 
contemplados com a cerimônia 
de encerramento.

A Prefeitura parabeniza todos os 
alunos participantes!

poderão assistir a TODOS os jogos 
dessa Copa (com exceção do jogo de 
abertura)!
E para acompanhar, também será 
montada uma estrutura com barra-
quinhas de comida e bebida, para que 
o clima de festa seja completo.
Aproveite e convide os amigos para 
assistir aos jogos, venha torcer pelo 
Brasil e também conferir as outras 
seleções. Só não pode comemorar gol 
da Argentina!

GUARATINGUETÁ PARTICIPARÁ DOS JOGOS 
ABERTOS DE CACHOEIRA PAULISTA (JACAP) 
NESTE SÁBADO (19)

Neste sábado (19), acontecem 
os Jogos Abertos de Cachoeira 
Paulista (JACAP) e Guaratingue-
tá marcará presença competin-
do em todas as modalidades do 
torneio.
A competição será realizada no 
Ginásio Municipal de Cachoeira 
Paulista e tem como participan-
tes atletas acima de 60 anos.
Confira as modalidades que 
serão disputadas por Guaratin-
guetá:

- Vôlei Adaptado (Feminino e 
Masculino)
- Buraco (Feminino e Masculino)
- Dominó (Feminino e Masculino)
- Malha (Masculino)
- Truco (Masculino)
Local: R. Silva Caldas, 151 - Vila 
Carmen, Cachoeira Paulista - SP
A Prefeitura apoia a realização 
deste evento e  deseja boa sorte 
para todos os nossos atletas.

- Amostra do Ciclo Evolutivo do 
mosquito da dengue;
- Divulgação de informações sobre 
arboviroses;
- Equipe de vetores atuando no cen-
tro para visitas nas residências;
- Panfletagens e atividades ped-
agógicas.

É de extrema importância a par-
ticipação de todos nesta campanha 
para eliminar os criadouros nas 
residências, também em instituições 
de ensino ou locais de trabalho. Faça 
sua parte! #GuaráSemDengue
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Neste sábado (19), a Secretaria de 
Esportes irá realizar uma seletiva 
para a formação de equipes de 
basquete para representar nosso 
município, primeiramente em 
competições regionais (ligas e jo-
gos), e posteriormente a possível 
participação em uma federação.
A seletiva é voltada so-
mente para moradores de 
Guaratinguetá, e acontecerá no 
Ginásio de Esportes do Pedreg-
ulho, a partir das 15h. Para a 
equipe masculina serão aceitos 
candidatos a partir de 14 anos, e 
para a feminina, a partir de 12 
anos.
Os treinos com os atletas selecio-
nados começarão em 2023.

GUARATINGUETÁ FARÁ SELETIVA MUNICIPAL 
PARA FORMAÇÃO DE EQUIPES DE BASQUETE 

GUARATINGUETÁ RECEBERÁ WORKSHOP 
DE CRÉDITO ORIENTADO E ACESSO AO 
MERCADO PARA O TURISMO DO ESTADO 
DE SÃO PAULO 

COMEÇA A SEGUNDA ETAPA DE 
VACINAÇÃO DE BOVÍDEOS

Guaratinguetá receberá no 
próximo dia 22 (terça-feira) o 
Workshop de Crédito Orienta-
do e Acesso ao Mercado para o 
Turismo do Estado de São Paulo. 
O encontro será realizado das 
9h30 às 12h, no Espaço Multiuso 
(Rua Visconde do Rio Branco, 115, 
Centro).
O workshop é uma realização do 
Governo do Estado, por meio da 
Secretaria Estadual de Turismo 
e Viagens e em parceria com o 
Sebrae-SP, e contará com apoio da 
Prefeitura.
O evento faz parte do Programa 
de Incentivo ao Crédito Orien-
tado e Acesso ao Mercado para 
o Turismo do Estado, que visa a 
retomada do setor no pós-covid, 
oferecendo linhas de financiamen-
to, como motor de aceleração dos 
investimentos nas regiões turísti-
cas do Estado.
O programa também oferece 

A Secretaria Municipal de Agri-
cultura informa aos proprietários 
rurais que a 2° Etapa de Vacina-
ção de bovídeos começou! É hora 
de vacinar seus animais contra 
Febre Aftosa e Brucelose.
No caso da Vacinação contra a Fe-
bre Aftosa, serão vacinados todos 
os animais, bovinos e bubalinos, de 
todas as idades. Já na Vacinação 
contra a Brucelose, serão vacina-
das as fêmeas bovídeas com idade 
entre 03 e 08 meses.
É importante que o produtor 
fique atento, pois as duas campa-
nhas acontecem simultaneamente 

cursos de capacitação, oficinas para 
elaboração de projeto e consultorias 
individuais para empresários e gesto-
res públicos.
A ação contará com a participação 
das prefeituras da região do Vale do 
Paraíba, instituições financeiras e em-
presários relacionados ao turismo.

e o prazo para vacinar o rebanho se 
encerra no dia 30 de novembro de 
2022. A entrega de documentação 
comprovando a vacinação deve ser 
feita até o dia 07/12, através do siste-
ma GEDAVE, acesse-o através do link 
disponível no site da Prefeitura.

ESTAÇÃO CULTURAL BLACK MULHER 
ACONTECE NESTE SÁBADO EM 
GUARATINGUETÁ

CONVIDAMOS TODOS PARA ASSISTIR 
À PEÇA TEATRAL ‘MAR ADENTRO‘ 

Neste sábado (19),  é dia de sam-
ba, capoeira e de afroempre-
endedoras no festival Estação 
Cultural Black Mulher, às 10h, 
na Praça Conselheiro Rodrigues 
Alves.

A Estação Cultural Black Mu-
lher além de compartilhar 
nossa cultura e divulgar nossos 

A Cia de Teatro Sucudumbu 
apresenta “Mar Adentro”, uma 
história construída coletivamen-
te a partir de experiências pró-
prias, com delicadeza, mas sem 
perder a intensidade. Confira a 
sinopse:

Eram duas mulheres, num dia, 
naquele dia, à beira da praia, o 
dia que separou seus caminhos, 
mas uniu para sempre suas 
histórias com o mar. O mar. . . 
Sempre o mar na vida delas, 
seja no meio de ondas furiosas, 
na calmaria, nadando entre as 
criaturas marinhas ou presa 
e incrustada dentro de uma 
concha.

Dia 19 de Novembro, às 18h 
Local: Museu Conselheiro Ro-
drigues Alves
Rua Dr. Moraes Filho, 41 - Cen-

artistas, também apoiará o em-
preendedorismo e a economia 
criativa local.

Música, dança, artesanato e 
moda afro farão parte desse 
dia.  Aproveite para conhecer 
um pouco mais do que vai rolar 
e escolher o que mais te agrada!
 Confira a programação:

tro
Guaratinguetá-SP

Este projeto integra o Programa 
de Qualificação em Artes – Tea-
tro da Secretaria da Cultura e 
Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, geren-
ciado pela Poiesis.

A gente te espera lá! Comparti-
lhe, traga sua família e amigos!!

Você que gosta de basquete, não perca 
essa oportunidade! Venha participar 
da seletiva e representar a nossa 
cidade!
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Entre outubro e dezembro, 
está sendo realizada no país 
a Olimpíada do Bicentenário 
da Independência, voltada 
para alunos de escolas públi-
cas e particulares, entre 14 e 
18 anos. A Olimpíada é orga-
nizada pelo governo federal, 
e conta com 4 fases.
As três fases iniciais já foram 
realizadas, e Guaratinguetá 
teve destaque na competição, 
com 12 alunos premiados com 
medalhas e uma menção 
honrosa! Nossa cidade foi 
a que conquistou a maior 
somatória de medalhas de 
ouro, prata e bronze no Esta-
do de São Paulo na categoria 
Júnior, e a Prefeitura para-
beniza a todos os alunos que 
participaram e continuam 
trazendo conquistas para a 
nossa rede pública de ensino.
Confira abaixo o nome dos 
alunos premiados, divididos 
por categoria e escola.
Categoria Junior:
Rafael Henrique Ribeiro - 
Ouro - Escola Ana Fausta

Em Guaratinguetá, utilizamos o 
sistema de zona azul nas ruas do 
centro, em que é necessário fazer 
um pagamento pela quantidade 
de tempo em que o veículo fica 
estacionado. Esse pagamento 
pode ser feito pelos parquímetros 
espalhados pela região,  para os 
atendentes, e para os 46 estabe-
lecimentos autorizados a fazer 
a alocação de vagas, mas sabia 
que também é possível pagar por 
meio de um aplicativo de celu-

GUARATINGUETÁ TEM ALUNOS MEDALHISTAS 
NA OLIMPÍADA DO BICENTENÁRIO  DA 
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL! 

VOCÊ SABIA QUE PODE GERENCIAR A 
SUA VAGA NA ZONA AZUL POR MEIO DE 
UM APLICATIVO?

Raíssa Kemelly Dos Santos Ai-
res - Ouro - Escola Ana Fausta
Vinicius de Sousa Abrão Bar-
bosa - Ouro - Escola Ana 
Fausta
Ana Elisa da Silva Zequini - 
Prata - Escola Ana Fausta
Myrella Vitória Marcílio de 
Morais - Prata - Escola Ana 
Fausta
Bryan Gomes Dos Santos - 
Prata - Escola Ana Fausta
Sâmilla Rafaela de Andrade - 
Prata - Escola Ana Fausta
Fernando Toledo de Carvalho 
Silva - Prata - Escola Virgílio 
Rosas
Giovane Dos Santos - Prata - 
Escola Maria Julia
Melissa Takezawa Dos Santos - 
Bronze - Escola Ana Fausta
Rafael Soares de Brito Olivei-
ra - Bronze - Escola Virgílio 
Rosas
Categoria Sênior:
Stephany Camilli Silva Pereira 
- Prata - Escola Maria Julia
Pedro Henrique Moreira de 
Andrade- Menção Honrosa Devido às recentes avaliações da 

Vigilância Epidemiológica sobre o 
grau de infestação do mosquito Aedes 
Aegypti em Guaratinguetá, a Secre-
taria de Saúde reforça para que as 
ações de prevenção sejam redobradas 
para a diminuição de casos positivos 
de arboviroses.
Com Índice de Breteau (IB) mais 
recente, foi possível extrair a infor-
mação de que a cada 100 imóveis 
visitados, há aproximadamente quatro 
recipientes positivos com larvas de 
Aedes Aegypti. O Índice de Infestação 
Predial (IIP), o qual expressa a relação 
de imóveis positivos para larvas de 
Aedes, a cada 100 imóveis visitados, 
aproximadamente três possuem larvas 
do mosquito. Logo, é importante o 
trabalho constante de prevenção para 
impedir a ocorrência.
A Vigilância Epidemiológica real-
iza diversos trabalhos para conter 
o avanço, como o serviço realizado 
pelos Agentes de Endemias que é 
crucial para avaliar, bloquear e con-
trolar os casos suspeitos e positivos 

GUARATINGUETÁ ALERTA SOBRE 
NECESSIDADE DO COMBATE À DENGUE

de arboviroses. Além de visitar os 
imóveis para orientar e eliminar os 
possíveis criadouros, acompanham 
os casos suspeitos que são testados 
nas unidades de saúde e fazem a 
Análise de Densidade Larvária 
trimestralmente.
Você também deve se prevenir em 
casa, saiba como:
-Faça uso de repelente sempre;
-Em caso de sintomas similares aos 
da dengue, febre amarela, chiku-
ngunya e zika vírus, procure a 
unidade de saúde mais próxima;
-Deixe as portas e janelas fecha-
das, principalmente nos períodos 
do nascer e do pôr do sol;
-Mantenha o terreno de casa sem-
pre limpo e livre de materiais ou 
entulhos que possam ser criadou-
ros;
-Mantenha lixeiras tampadas, entre 
outros.
Combater o mosquito da Dengue 
é crucial para que todos ao seu 
redor vivam saudáveis

lar?
O “Estacionamento Digital” 
está disponível tanto para 
Android quanto para o IOS da 
Apple, podendo ser baixado na 
loja oficial de cada sistema op-
eracional. Após fazer o down-
load, o munícipe deve realizar 
um cadastro, e então estará 
pronto para gerenciar as va-
gas e realizar pagamentos.
Confira na imagem um passo 
a passo do processo:

A Secretaria de Saúde de 
Guaratinguetá informou nes-
ta última quarta-feira (16) que 
temporariamente não dispõe de 
doses da vacina contra Covid-19 
para o público adulto e adoles-
centes (12 anos ou mais), devido 
ao não envio de novas doses do 
governo.
Para o público infantil (3 a 11 
anos) há doses disponíveis, e 
conforme cronograma publi-
cado, a imunização é aplicada 
toda segunda-feira das 8h às 

COMUNICADO SOBRE VACINAÇÃO 
CONTRA COVID-19

16h na UBS Oswaldo Cruz.
O envio das vacinas pelo gov-
erno é feito pela demanda, 
de acordo com a procura dos 
munícipes.
O município aguarda o envio 
das vacinas para a retomada 
da vacinação. A Secretaria 
informará quando as vacinas 
chegarem ao município.
A Prefeitura agradece a com-
preensão de todos.



GuaratinguetáDestaqueem
EDIÇÃO 061 - gUARATINGUETÁ 18 de NOVEMBRO DE 2022

Guaratinguetá marcou pre-
sença na Expo Meon Tur-
ismo do Vale do Paraíba, 
Litoral Norte e Serra da 
Mantiqueira. O evento foi 
realizado pelo Grupo Meon 
de Comunicação, no Parque 
Tecnológico de São José dos 
Campos, nos dias 11, 12 e 13 
de novembro.
O município esteve presente 
em um dos stands da feira 
com representantes da Sec-
retaria Municipal de Turis-
mo, do COMTUR (Conselho 
Municipal de Turismo), do 
Santuário Frei Galvão, do 

Nos últimos meses, agentes de 
trânsito da Secretaria de Segurança 
e Mobilidade Urbana, realizaram 
ações por diversas cidades, confira 
algumas das ações abaixo:
- Palestra  do Programa “Educação 
Para o Trânsito” junto aos alunos 
da Academia Militar Mirim - Polo 
Guaratinguetá;
- Palestra do  Programa “Educação 
Para o Trânsito” junto aos alunos 
da Escola Joaquim Pereira da Silva 
na cidade de Pindamonhangaba;
- Palestra  do Programa “Educação 

Nesta última terça-feira (15), 
Guaratinguetá recebeu os últimos 
jogos da final estadual da Super-
liga de Voleibol Adaptado. Todas 
as partidas aconteceram no Com-
plexo Esportivo do Parque do Sol, 
com grande presença de público, 
que acompanhou os atletas de sua 
cidade.
Apesar de não ter se classifica-
do para as partidas desta terça, 
Guaratinguetá conseguiu, por meio 
do bom desempenho na competição, 
a classificação para a final Nacional 
da Superliga, que acontecerá em 
Amparo nos dias 26 e 29 de janeiro. 
Foram 3 equipes de nosso município 
classificadas:
-Feminino 68 anos
-Masculino 68 anos
-Masculino 48 anos
Confira também as equipes 
campeãs da final estadual que gan-

A quarta edição do Festival de Ar-
tistas de Rua, iniciativa do Governo 
do Estado de São Paulo, passou por 
Guaratinguetá neste último final de 
semana. Realizado com o apoio da 
Secretaria de Cultura da cidade, o 
evento contou com apresentações 
de artistas locais. Os shows foram 
realizados:
- No dia 12 - por Larissa Cibelle de 
manhã, e à tarde por Enidê MC;
-No dia 13 - por Diego Pereira e 

GUARATINGUETÁ PARTICIPOU DA EXPO MEON 
TURISMO NO ÚLTIMO FINAL DE SEMANA 

CONFIRA ALGUMAS AÇÕES 
REALIZADAS PELA EQUIPE DE 
TRÂNSITO DE GUARATINGUETÁ 

FINAL ESTADUAL DA SUPERLIGA DE 
VOLEIBOL ADAPTADO TERMINOU 
NESTA ÚLTIMA TERÇA (15) EM 
GUARATINGUETÁ

FESTIVAL DE ARTISTAS DE RUA 
ALEGROU FINAL DE SEMANA E 
FERIADO NA CIDADE! 

SEBRAE Guaratinguetá e 
também da AGCTUR (Asso-
ciação de Guias Turísticos de 
Guaratinguetá).
O turismo da cidade vem cre-
scendo a cada ano, e a união 
das instituições relacionadas ao 
setor no município marcando 
presença em um evento re-
gional como esse demonstra a 
importância de Guaratinguetá 
para toda a região!
Confira as imagens da par-
ticipação dos representantes 
guaratinguetaenses na Expo 
Turismo:

Para o Trânsito” junto aos novos 
recrutas da Escola de Especialis-
tas da Aeronáutica;
- Palestra  do Programa “Edu-
cação Para o Trânsito”  junto a 
SELECTA, empresa fabricante 
de meias terapêuticas de com-
pressão;
A ação dos agentes é impre-
scindível para conscientizar e 
enfatizar a população sobre boas 
práticas de trânsito, colaborando 
com a formação de cidadãos e 
motoristas mais prudentes.

haram hoje:
Feminino:
68 anos: Santos
58 anos: Praia Grande
45 anos: Santos
Masculino:
68 anos: Praia Grande
58 anos: Praia Grande
45 anos: Praia Grande
Foram dias de muito compan-
heirismo, força de vontade e tam-
bém de acolhimento aos atletas 
de outras cidades, e a Prefeitura 
agradece a todos que passaram 
por nossa cidade, e convida para 
que voltem mais vezes.
E aos atletas de nossa cidade, 
parabéns pelo grande trabalho 
em representar Guaratinguetá! 
Que as equipes possam continuar 
a ser motivo de orgulho para o 
esporte de nossa cidade.

mais tarde pela “La Banda Per-
formática Embromare!”;
- No dia 14 - por Ariane Zaine 
e Samuel Samuca do  Trio-Veia 
Nordestina.
As apresentações aconteceram 
no Museu Rodrigues Alves, no 
Parque Ecológico Anthero dos 
Santos e no Espaço Multiuso. Os 
visitantes puderam aproveitar e 
se divertir!
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A Secretaria de Saúde 
preparou um Check-list de 
combate à dengue. É uma lista 
de ações para que os muníci-
pes de Guaratinguetá possam 
utilizar em casa para seguir os 
cuidados necessários.
Agora você pode fazer o 
Check-list Guará Sem Dengue 
com diversas atividades que 
vão te ajudar a se prevenir 

O SEBRAE e a Prefeitura de 
Guaratinguetá oferecem curso 
gratuito de maquiagem para beleza 
negra realizado no Fundo Social de 
Solidariedade.
O curso do SEBRAE ensina gestão 
de vendas e finanças, além de 
capacitar em técnicas para promov-
er a construção de conhecimentos 
relacionados à prática profissional 
de maquiagem para pele negra, 
considerando técnicas e produtos 
necessários para harmonização e 
valorização das feições étnicas. Dom-
inar a maquiagem em pele negra é 
essencial para todos os profissionais 
que trabalham com atendimento e 
cada vez mais são necessárias espe-
cializações em técnicas avançadas 
para suas características.
Requisito do estudante: ter acima 
de 18 anos de idade, o nível funda-
mental de ensino, ser morador(a) de 
Guaratinguetá ou região e que dese-
ja ser um potencial empreendedor 
e/ou micro empreendedor individual 

Nesta quinta-feira (17) e sexta-fei-
ra (18), foram realizados mais 
concursos de Agentes Mirins 
nas escolas Maria Júlia no bair-
ro Jardim do Vale e na escola 
Ramão Gomes Portão do bairro 
São Dimas. Os alunos fizeram 
trabalhos com o tema “Transfor-
mando criadouros em arte!” e 
o concurso premiou esses estu-
dantes que usaram da criativi-
dade para reutilizar e reaprove-
itar materiais que poderiam ser 
criadouros de dengue.

Nesta quinta-feira (17) e sexta-fei-
ra (18), foram realizados mais 
concursos de Agentes Mirins 
nas escolas Maria Júlia no bair-
ro Jardim do Vale e na escola 
Ramão Gomes Portão do bairro 
São Dimas. Os alunos fizeram 
trabalhos com o tema “Transfor-
mando criadouros em arte!” e 
o concurso premiou esses estu-
dantes que usaram da criativi-
dade para reutilizar e reaprove-
itar materiais que poderiam ser 
criadouros de dengue.
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 concur-
so de Agentes Mirins faz parte 

SECRETARIA DE SAÚDE LANÇA CHECK-LIST 
DE COMBATE À DENGUE

SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM 
CURSO GRATUITO DE MAQUIAGEM 
PARA BELEZA NEGRA NO FUNDO 
SOCIAL

GUARATINGUETÁ PROMOVE CONCURSO 
DE AGENTES MIRINS NAS ESCOLAS

SEBRAE E PREFEITURA DE GUARATINGUETÁ 
OFERECEM CURSO GRATUITO DE DEPILAÇÃO 
FACIAL COM LINHA 

contra a dengue. Além disso, 
sua ação pode ser postada nas 
redes sociais da Prefeitura, para 
conscientizar e incentivar os 
cuidados contra a dengue!
- Poste a sua foto com a 
hashtag #GuaráSemDengue 
O Check-list #GuaráSemDengue 
vem para ajudar, faça a sua 
parte e compatilhe com a gente!

(MEI).
- Carga Horária: 40h
- Datas: 17, 18, 21, 22, 23, 25, 29, 
30 de Novembro e 01 e 05 de 
Dezembro
- Horário: das 13h30 às 17h30
Local: Fundo Social de 
Guaratinguetá – Rua Srg. 
Baracho, 87 – Vila Paraíba - 
Guaratinguetá – SP
Inscrições gratuitas e presencial-
mente no Fundo Social

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 pre-
venção da dengue, além de in-
centivar o trabalho em equipe 
entre os estudantes.
Parabéns a todos os alunos, 
professores e coordenadores 
pedagógicos!
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