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+ ILUMINAÇÃO DE LED EM GUARATINGUETÁ

ACOMPANHE A PROGRAMAÇÃO 
DO NATAL CULTURAL!

CANTATAS DE NATAL COMPARTILHAM A 
MAGIA NATALINA EM GUARATINGUETÁ

Mais de 3 mil lâmpadas de led 
estão sendo instaladas neste mês 
em diversas regiões de Guaratin-
guetá, trazendo mais segurança e 
conforto. Confira os locais: 
 

Para continuar as comemorações 
dessa época que é repleta de luz e 
magia, teremos apresentações em 
diversos dias para você aproveitar 
em um clima de muita música, 

A época natalina chegou e 
com ela a Secretaria Municipal 
da Educação convida nossos 
munícipes para as Cantatas 
de Natal, apresentadas pelos 
alunos da rede municipal.

As apresentações serão abertas 
ao público:

- 19/12 (segunda-feira) - Buriti 
Shopping Guará, às 19h

- 22/12 (quinta-feira) - Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, 
às 19h

Não perca as Cantatas de 

- Rua Dr. Martiniano; 
- Rua Cel Virgílio da Rodoviária 
até a Catedral; 
- Rua Lamartine Delamare; 

alegria e diversão.

Fique de olho em nossa 
programação do Natal Cultural, 
pois só estamos começando!

Natal! Aproveite este pedaço da 
magia do Natal. 

PREFEITURA E GOVERNO ESTADUAL REALIZAM 
ENTREGA DE 28 UNIDADES HABITACIONAIS DO 
PROGRAMA "VIDA LONGA"

A Prefeitura, em parceria com o 
Governo Estadual, por meio da 
Secretaria de Estado e Habitação 
do Governo de São Paulo, realizou 
nesta última quinta-feira (15),  a 
entrega das 28 unidades habita-
cionais do programa “Vida Lon-
ga”.

O Residencial “Vida Longa” Yvet-
te Kalil Vilela Leite é um conjun-
to de unidades habitacionais des-
tinadas à idosos do município em 
situação de vulnerabilidade social 
e com vínculo familiar fragiliza-
do, que já foram selecionados pe-
las equipes da Secretaria Munici-
pal de Assistência Social.

As casas possuem 33m² distribu-
ídos entre sala de estar, cozinha, 
banheiro, área de lazer e área de 
serviço, projetados com equipa-
mentos de acessibilidade como: 
barras de apoio, vasos sanitários 
em altura adequada, alarmes de 
emergência, corredores amplos 

e piso antiderrapante; tudo para 
garantir a segurança e locomoção 
dos idosos.  Além disso, todo o es-
paço foi pensado para o convívio 
e bem estar dos habitantes, con-
tando com áreas para socialização 
e lazer contendo churrasqueiras e 
academia ao ar livre.

A homenageada com o nome do 
Residencial, Yvette Kalil Vilela 
Leite, nasceu em 1925, em Guara-
tinguetá, São Paulo, e veio a fale-
cer em 2020, aos 94 anos. Formada 
em contabilidade, optou por exer-
cer gastronomia, sendo professora 
na “Arte Culinária” no antigo Co-
légio Industrial. Lançou 3 volumes 
da obra “Caderno de Receitas’’ e, 
como filantropa, doou os valores 
arrecadados à Santa Casa da ci-
dade. Adepta ao trabalho volun-
tário, auxiliou até o final de sua 
vida a creche “Gota de Leite” en-
tre outras entidades beneficentes 
através do Grupo São Camilo.

- Avenida São Dimas; 
- Rua Caramurus; 
- Avenida Carlos Rebelo Jr; 
- Ruas e avenidas do bairro En-
genheiro Neiva; 
- Bairro dos Pilões, entre outras 
regiões. 
 
A instalação é feita em parceria 
com a EDP. No total, nos últimos 
seis anos, já são mais de 7 mil 

lâmpadas instaladas em nossa 
cidade. 
 
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.
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APRESENTAÇÃO DO PROJETO “SOU BAILARINA“  
ACONTECERÁ NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (20) 
NO AUDITÓRIO FREI GALVÃO 

GUARATINGUETAENSE, É MEDALHISTA DE OURO EM 
FESTIVAL DE FOTOGRAFIA POPULAR DO BRASIL 

Na próxima terça-feira (20), é dia 
de se emocionar com a apresen-
tação e entrega de certificados de 
ballet do projeto “Sou Bailarina” 
da Escola Maria Júlia no auditó-
rio Frei Galvão às 19:00h.

O evento terá apresentações das 
alunas do Projeto Sou Bailarina e 
também terá participações espe-
ciais das alunas do Estúdio Artís-

O fotógrafo Bruno Motta foi me-
dalhista de ouro na última edição 
do Brasília Photo Show - festival 
de fotografia popular em Brasí-
lia com uma linda fotografia da 
nossa tradicional cavalaria de São 
Benedito.

A medalha de ouro (equivalente 
ao terceiro lugar) na categoria 
Rua/ Street view foi conquistada 
pelo fotógrafo Bruno Motta, que 
comemora a conquista: “Fiquei 
muito feliz com o destaque da 
minha foto, pois é o resultado de 
muito esforço e dedicação no meu 

tico e dos bailarinos profissionais 
Giovanna Magalhães e Douglas 
Nossa que fecharão o evento com 
o lindo pas de deux (passo de dois) 
do ballet “O Quebra Nozes”. 

A  responsável por este espetácu-
lo é a professora Haiu Ando em 
parceria com a Secretaria Mu-
nicipal da Educação que oferece 
aulas regulares de Ballet Clássico 
gratuitamente na EMEF Profª 
Maria Julia do Amaral Moreira.

A duração da peça é de 45 minu-
tos e a entrada é gratuita. Venha 
prestigiar a finalização anual des-
se projeto que é tão importante 
para nossas meninas.

trabalho como fotógrafo, profissão 
que atuo desde 2016”.

Ao todo, o evento teve mais de 
10.000 fotos inscritas, com parti-
cipantes até mesmo internacio-
nais. E um dos objetivos do BPS, 
inclusive, é viabilizar possibilida-
des, abrir portas a novos talentos, 
a profissionais que desejam viver 
da fotografia.

A foto vencedora foi feita de drone 
na cavalaria de São Benedito em 
abril de 2022, estilo “Bird view” 
na qual a câmera é posicionada a 

FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE DE GUARATINGUETÁ 
PROMOVEU A FORMATURA DO CURSO DE COSTURA BÁSICA 
E COSTURA INDUSTRIAL NA NOITE DE ONTEM (15)

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

Nesta quinta-feira (15), foi real-
izada a formatura das alunas do 
curso de costura básica e costura 
industrial no Fundo Social de Soli-
dariedade de Guaratinguetá.

Após oito meses de curso, final-
mente chegou o grande momento 
para essas alunas que se dedicar-

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 estabelecimentos au-
torizados a fazer a alocação de 
vagas, mas sabia que também é 
possível pagar por meio de um 
aplicativo de celular?

O “Estacionamento Digital” 
está disponível tanto para An-
droid quanto para o IOS da 
Apple, podendo ser baixado na 
loja oficial de cada sistema op-
eracional. Após fazer o down-

am muito para alcançar os obje-
tivos ministrados pela monitora 
Nilza Souza.

A Prefeitura Municipal de 
Guaratinguetá parabeniza todas 
as novas formandas em Costura 
Básica e Costura Industrial.

load, o munícipe deve realizar 
um cadastro, e então estará 
pronto para gerenciar as vagas 
e realizar pagamentos.

Confira na imagem um passo a 
passo do processo:

ALUNAS DO PROJETO “SOU BAILARINA“ DA 
ESCOLA MARIA JÚLIA PARTICIPARÃO DO 
ESPETÁCULO UM AMOR DE CIRCO
Neste domingo (18), acontecerá o 
2° Espetáculo de Danças, Teatro e 
Música no teatro Teresa D’Ávila 
em Lorena. As alunas do proje-
to “Sou Bailarina” da escola Prof. 
Maria Júlia Antunes do Amaral 
Moreira de Guaratinguetá farão 
uma apresentação com tema “Um 
amor de Circo”.

Os alunos do Estúdio Artístico e 
seus bailarinos convidados con-
tarão a história de amor entre 
Risoleta e Tristoleto, um casal de 
palhaços que têm seu romance 
ameaçado pelo poderoso mágico 
Zattos.

O espetáculo tem o apoio da Se-
cretaria da Educação e acontece-
rá em duas sessões, às 16h e às 
19h.

O Projeto “Sou Bailarina” é uma 
iniciativa da Secretaria da Edu-
cação, que busca promover ativi-
dades para além da sala de aula. 
A responsável, professora Haiu 
Ando, coordena uma equipe de 
2 instrutoras: Agatha Beatriz de 
Paula e Sarah Beatrice Barbosa, 

que ministram aulas de ballet na 
escola Maria Julia seguindo a me-
todologia da Royal Academy of 
Dance.

Adquira seus ingressos no link 
abaixo e venha conhecer este ver-
dadeiro “Amor de Circo”.

Ingressos à venda no site da Pre-
feitura.

90 graus em relação ao chão, onde 
alguns cavaleiros passam sobre a 
ponte Doutor Zerbini.

A Prefeitura parabeniza pela vitó-

ria e pela sensibilização de levar 
um evento cultural da cidade para 
uma competição de grande rele-
vância nacional.
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INSCRIÇÕES PARA 6“o FESTIVAL DE 
MARCHINHAS 2023 SEGUEM ABERTAS

APRESENTAÇÃO DE CANTO COMPARTILHA 
A ALEGRIA DO NATAL!

FEIRA DO PRODUTOR RURAL É AGORA 
ATRAÇÃO REGULAR EM GUARATINGUETÁ

A Secretaria da Cultura segue 
com as inscrições abertas para 
o 6º Festival de Marchinhas até 
dia 06 de janeiro de 2023.

Inscreva sua composição no 
formulário de inscrição e con-
corra a prêmios.

Acesse o link disponível no site 
da Prefeitura para ler o regu-
lamento e fazer a sua inscrição.

Em caso de dúvida, você tam-
bém pode comparecer à Secre-
taria da Cultura que fica lo-
calizada na Praça Conselheiro 
Rodrigues Alves, 48 - Centro, 
com os documentos necessá-

Aconteceu no último sába-
do (10), uma apresentação dos 
membros do Stúdio Larissa CI-
belli. O evento teve apoio da Se-

Devido ao sucesso e demanda 
da Feira do Produtor Rural, 
realizada na Praça Condessa 
de Frontin, a atração tornou-se 
regular todas às sextas-feiras. 
Esta é uma realização da Pre-
feitura, por meio da Secretaria 
de Assistência Social e em par-
ceria com o Sindicato Rural, o 
Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais de Gua-
ratinguetá, o Senar, o Sebrae e 
a Faesp.

rios para realizar sua inscrição 
ou ligar para os telefones (12) 
3122-4058 / 3133-3379 das 8h30 
às 16h30.

Faça sua inscrição e boa sorte!

cretaria de Turismo.

O espetáculo denominado 
“Uma Viagem Musical” faz 
parte da programação do Na-
tal Cultural de Guaratinguetá. 
As apresentações solos e em 
corais, abrangeram diversos gê-
neros musicais e encheram os 
corações das pessoas presentes 
com a alegria e magia típicas 
do natal.

A feira é realizada todas às sex-
tas-feiras, das 6h às 12h.

O local é: Praça Condessa de 
Frontin, Centro, Guaratinguetá.

No local você encontra produ-
tos frescos e de qualidade dire-
to do produtor rural para você 
e sua família. Não perca essa 
oportunidade!

ESCOLA DR. GUILHERME REALIZA APRESENTAÇÃO 
NATALINA COM GRANDE SUCESSO 

REVITALIZAÇÃO DO GRAMADO DO DARIO 
RODRIGUES ESTÁ EM ANDAMENTO

A escola EMEI Dr. Guilherme Eu-
gênio Filippo Fernandes realizou 
com grande sucesso nesta quinta-
-feira (15), a sua apresentação na-
talina.

A apresentação contou com a 
participação de cerca de 300 alu-
nos do 1º ao 5º ano da escola e 
encantou os pais e todo o público 
presente.

Vale lembrar que parte dos alu-

O Estádio Municipal Professor 
Dario Rodrigues Leite, popular-
mente conhecido como “Ninho 
da Garça”,  segue recebendo 
os tratamentos das equipes da 
Secretaria de Meio Ambiente 
com a meta de revitalização do 
gramado.

Primeiramente foi feita a cala-
gem, prática indicada para a 
correção da acidez do solo em 
que será tratado. Em seguida, 
a capina manual atuou remo-
vendo a vegetação daninha do 
gramado.

Após, a adubação fosfatada en-
trou em campo, para o incentivo 
do enraizamento do gramado, e 
uma uma cobertura nitrogena-
da com adubo químico, em um 
processo para reconstruir a fer-
tilidade do solo.

nos voltarão a se apresentar nas 
tradicionais “Cantatas de Natal”. 
As novas apresentações serão re-
alizadas nos seguintes locais e ho-
rários:

Cantata de Natal no Shopping Bu-
riti
Segunda-feira (19) às 19h.

Cantata de Natal na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves
Quinta-feira (22) às 19h.

Agora, para consertar possí-
veis falhas no campo e nivelar 
o mesmo, foi feita a aplicação 
de uma cobertura com substra-
to adequado para recuperação 
de gramados. Seu principal ob-
jetivo foi garantir os nutrientes 
necessários para o gramado de 
nosso estádio! No momento, a 
grama se encontra em processo 
de pousio, para uma recupera-
ção adequada.

A grama bermudas celebration 
é das mais recomendadas para 
fins esportivos, pois possui um 
alto índice de crescimento que 
produz um gramado com alta 
capacidade de recuperação aos 
danos causados pelo uso, con-
cluindo em um bom espetáculo 
para todos!
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COPA DE KARATÊ FADENP TEVE SUA 
PRIMEIRA EDIÇÃO EM GUARATINGUETÁ 

ATIVIDADES DOS NÚCLEOS DE FUTEBOL SE 
ENCERRARAM NESTE ÚLTIMO SÁBADO (10)

SECRETARIA DE SAÚDE PROMOVE 
AÇÕES DE DEZEMBRO VERMELHO

No último domingo (11), com apoio 
da Secretaria de Esportes de Gua-
ratinguetá, tivemos a 1ª Copa de 
Karatê FADENP Interno, no Com-
plexo Esportivo do Parque do Sol.

Foram, no total, 55 karatecas gua-
ratinguetaenses de diversas ida-
des, que disputaram em prol do 
espírito esportivo e do primor!  
Parabéns a todos os atletas e en-
volvidos!

O principal objetivo do karate é 

Neste último sábado (10), foram re-
alizadas algumas atividades para 
o encerramento dos trabalhos es-
portivos nos núcleos de futebol em 
Guaratinguetá.

Os jogos tiveram ótimos resul-
tados, destacando o futebol inte-
grado que foi o carro chefe des-
te evento, onde houve a disputa 
entre as modalidades masculino 
e feminino. Durante o evento foi 
trabalhado o alto rendimento em 
campo com cerca de 110 alunos, 
trabalhando o futebol em diferen-

A Secretaria de Saúde promo-
ve neste mês de Dezembro Ver-
melho ações de conscientização 
para prevenção, diagnóstico e 
tratamento precoce para o vírus 
HIV/AIDS e também de IST’S 
(Infecções Sexualmente Trans-
missíveis).

Foram feitas ações em pontos 
estratégicos com atendimento e 
teste rápido para os munícipes. 
Além disso, durante o mês todas 
as unidades de saúde estarão re-
alizando o teste rápido de HIV/
SÍFILIS durante o horário de 
funcionamento.

As atividades foram realizadas 

a perfeição do caráter, através de 
árduo treinamento e rigorosa dis-
ciplina da mente e do corpo.

Por meio do FADENP (Fundo de 
Apoio ao Desporto Não Profissio-
nal), nosso município tem mais de 
três mil atletas sendo beneficia-
dos, com mais de 30 modalidades 
disponíveis, inclusive o Karatê.

Para mais informações, ligue (12) 
3122-4010 para a Secretaria de Es-
portes.

tes faixas etárias.

A Secretaria de Esportes de Gua-
ratinguetá encerra as atividades 
futebolísticas de 2022! Ressaltando 
o resultado positivo de Feedbacks 
dos pais e atletas participantes.

nos seguintes locais: Bosque da 
Amizade, Rodoviária, Praça Con-
selheiro Rodrigues Alves e o Re-
sidencial Resedás.

Dezembro Vermelho: a preven-
ção é a melhor forma de se cui-
dar!

ECODAY GUARATINGUETÁ ULTRAPASSA MARCA 
DE 10 TONELADAS DE RESÍDUOS COLETADOS

3o“ COPINHA DE GINÁSTICA ARTÍSTICA FADENP 
GUARATINGUETÁ FOI DE IMPRESSIONAR 

Sucesso é a palavra que define o 
ECODAY Guaratinguetá 2022!

Mesmo debaixo de muito sol e de 
um calor escaldante, as equipes 
representantes das escolas do ci-
clo de 1° ao 9° fizeram bonito na 
2ª edição do ECODAY, com o fe-
chamento do circuito ambiental 
2022 no centro da cidade de Gua-
ratinguetá no último sábado, dia 
10/12.

Partindo da praça Condessa de 
Frontin e posteriormente termi-
nando no mesmo local, a equipe 
vencedora da etapa foi novamen-
te a escola Ramão Gomes Portal, 
com o total de 293,1 pontos, segui-
da da escola Maria Julia do Ama-
ral, com 246,7 pontos e em tercei-
ro lugar a escola José Augusto do 
Amaral com 223,5 pontos.

Dessa vez algumas tarefas dife-

Na última sexta-feira (09) acon-
teceu a 3° Copinha de Ginástica 
Artística FADENP Guaratinguetá, 
no Complexo do Parque do Sol.

Mais de 50 ginastas participaram 
do evento, onde competiram nas 
categorias Mirim 6 anos até a ca-
tegoria adulto 18 anos. Os ginastas 
competiram nos aparelhos: Solo, 
Salto e Trave de equilíbrio.

Por meio do FADENP (Fundo de 
Apoio ao Desporto Não Profissio-

rentes compuseram o rol de con-
tagem, como a montagem de um 
cavalete de água, conhecimentos 
em dendrologia e também em 
bandeiras náuticas, tudo devida-
mente pensado para uma circuito 
de conhecimentos gerais.

Foram recolhidos cerca de 528 
kg, totalizando com as 3 fases do 
projeto mais de 10,2 toneladas de 
resíduos retirados de circulação 
e que terão a destinação corre-
ta. Um verdadeiro sucesso de um 
projeto que em 2023 voltará mais 
forte mais robusto!

Agradecemos aos nossos parceiros: 
Secretaria de Educação, Secreta-
ria de Meio Ambiente, Secretaria 
de Esportes, Cooperativa Coopera 
Guará e a empresa Saracura Eco 
Run.

nal), nosso município tem mais de 
três mil atletas sendo beneficia-
dos, com mais de 30 modalidades 
disponíveis, inclusive a Ginástica 
Artística, com diversas turmas.

Esse é o 3° ano da Ginástica Artís-
tica em Guará, onde já obtiveram 
grandes resultados em competi-
ções oficiais!

Para mais informações, ligue (12) 
3122-4010 para a Secretaria de Es-
portes.
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PREFEITURA REALIZARÁ INAUGURAÇÃO DO 
NOVO CREAS NA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (20)
A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria de Assistência Social, 
realizará na próxima terça-fei-
ra (20), a inauguração do novo 
CREAS (Centro de Referência 
Especializada de Assistência 
Social). A cerimônia será rea-
lizada, às 15h, na rua Pruden-
te de Moras, 65, Centro, local 
onde ficará a nova unidade. 
 
Com a inauguração deste novo 
local, as equipes da Assistência 
Social contarão com um espaço 
mais amplo, com salas de aten-
dimento individual e em grupo, 
para desenvolverem os serviços 
de atendimento às crianças e 
adolescentes vítimas de violên-

cia doméstica, bem como mu-
lheres, idosos e pessoas com 
deficiência. Além disso, os ado-
lescentes em cumprimento de 
MSE (Medidas Socioeducativas) 
passarão a ter um espaço exclu-
sivo, e o atendimento à popula-
ção em situação de rua poderá 
ser realizado em um local dis-
tinto e não mais compartilhado 
como é realizado atualmente. 
 
A Prefeitura, com o novo CRE-
AS, visa dar uma maior amplitu-
de às ações já realizadas nos dias 
atuais, melhorando ainda mais o 
atendimento aos cidadãos mais 
necessitados do munícipio.

GUARATINGUETÁ CONTINUA A 
VACINAÇÃO CONTRA COVID-19

AJUDE NO COMBATE À DENGUE E FIQUE 
ATENTO A SINAIS DE CONTAMINAÇÃO

SECRETARIA DE SAÚDE REALIZA AÇÃO DE 
COMBATE À DENGUE NA EEAR

A Secretaria de Saúde de Gua-
ratinguetá informa que a imuni-
zação contra Covid-19 continua 
nesta semana. A vacinação ocor-
re das 8h às 16h nas seguintes uni-
dades de saúde:

-AME do Pedregulho
-UBS Cohab
-UBS Engenheiro Neiva
-UBS Parque São Francisco
-PSF Jardim do Vale
-UBS Oswaldo Cruz (apenas se-
gunda-feira)
- Exclusivamente vacinação de 
crianças de 3 a 11 anos e Pfizer 
Baby para crianças de 6 meses a 
2 anos, 11 meses e 29 dias que te-
nham comorbidades.

Público:
-Crianças de 6 meses a 2 anos, 11 
meses e 29 dias com comorbida-
des: 1ª e 2ª dose
-Crianças de 3 a 11 anos: 1ª e 2ª 

Devido às chuvas o cuidado com 
o mosquito da dengue deve ser 
redobrado, fique atento aos cria-
douros e também sintomas que 
podem surgir.

A Prefeitura de Guaratinguetá 
está no combate à dengue e traz 
algumas dicas de prevenção, 
confira:

- Mantenha tampados tonéis, ra-
los e barris d’água;
- Mantenha a sua caixa d’água 
bem tampada;
- Lave com escova e sabão todos 
os recipientes que contenham 
água;
- Limpe sua calha para evitar 
acúmulo de sujeira e água;
- Não deixe água da chuva acu-
mulada na laje;
- Encha de areia os pratinhos de 
vasos de planta;
- Lave semanalmente os tanques 

Nesta quinta-feira (15), a Secreta-
ria de Saúde, por meio da Vigi-
lância Epidemiológica, realizou 
uma ação de combate à dengue 
na EEAR (Escola de Especialistas 
de Aeronáutica) com o objetivo 
de visitar imóveis para elimina-
ção de possíveis criadouros com 
tratamento de larvicidas nos ra-
los.

Além disso, os agentes de ende-

dose
-Pessoas de 12 a 17 anos: 1ª, 2ª e 
3ª dose.
-Pessoas acima de 18 anos: 1ª, 2ª, 
3ª e 4ª dose.
-Pessoas com alto grau de imunos-
supressão de 18 anos ou mais: 5ª 
dose.

Para vacinar é necessário apre-
sentar documento com foto que 
contenha o CPF, a carteirinha de 
vacinação ou cartão do SUS, e o 
pedido médico dos últimos 12 me-
ses ou receituário de medicação 
contínua se for imunossuprimido.

que armazenam água;
- Mantenha garrafas de vidro, 
latas e tampas com a boca para 
baixo;
- Manter os pneus em lugares 
tampados para não acumular 
água;
- Fechar os sacos de lixo e man-
tenha-o fora do alcance de ani-
mais;
Fique atento também aos sinto-
mas do vírus:
- Febre alta > 38.5ºC.
- Dores musculares intensas.
- Dor ao movimentar os olhos.
- Mal estar.
- Falta de apetite.
- Dor de cabeça.
- Manchas vermelhas no corpo.

Em caso de contaminação do ví-
rus procure o serviço de saúde 
do nosso município. Colabore e 
ajude no combate à dengue!

mias orientaram os moradores a 
respeito dos cuidados necessários 
para evitar a infestação do mos-
quito Aedes Aegypti.

As equipes realizaram operação 
de bloqueio, controle de criadou-
ros e pesquisa em pontos estraté-
gicos em busca de casos suspeitos.
A colaboração de todos é funda-
mental para o combate à dengue!
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TURISMO DE GUARATINGUETÁ: BAIRRO DO GOMERAL
Existem muitos porquês para con-
siderar o bairro do Gomeral como 
uma das 7 Maravilhas de Guara-
tinguetá, começando pela especia-
lidade culinária característica da 
região, a truta. Este delicioso prato 
está disponível em vários restau-
rantes do bairro, famosos por sua 
comida caseira e reconfortante.

O Gomeral é famoso por suas be-
las paisagem, fauna e flora rica, 
além de um ar limpo e puro, com 
muito silêncio. Porém, no bairro 
também são realizados grandes 
eventos tradicionais da cidade 
como a Liga Downhill, a Festa Ita-
liana, a Festa do Arroz e o Festival 
da Truta, que atrai todos os anos 
milhares de turistas.

Seus atrativos são diversos, sendo 

o destino perfeito para descansar, 
passar férias em família, se refres-
car em cachoeiras ou praticar es-
portes.

Conheça essa Maravilha de Gua-
ratinguetá e seus diversos encan-
tos!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE REALIZA 
PESQUISA COM OS  EMPRESÁRIOS

GUARATINGUETAESE, ENIDÊ MC, 
REPRESENTARÁ O BRASIL NO CIRCUITO 
INTERNACIONAL DE BATALHAS DE RIMA 

O Conselho Municipal dos Direi-
tos da Criança e do Adolescente 
(CMDCA) está realizando uma 
pesquisa com os empresários mu-
nicipais para o primeiro  Diagnós-
tico Situacional da Infância e da 
Adolescência de Guaratinguetá.

A pesquisa visa identificar a em-
pregabilidade na área empresa-
rial para adolescentes e jovens, 
a importância dos programas de 
aprendizagem para o desenvolvi-
mento desse público e a percep-
ção do trabalho infantil.

E como o governo Municipal, so-
ciedade civil e empresas podem 
contribuir para o desenvolvimen-
to dos adolescentes e jovens no 
município.

O questionário é sigiloso e a iden-

O rapper guaratinguetaense 
Enidê MC representará o Bra-
sil no circuito internacional de 
batalhas de rimas que será rea-
lizado na Bolívia e Chile. Esta é 
a primeira vez que o Brasil será 
representado nestas competi-
ções, Combatematica na Bolívia 
em 28 de janeiro e Batalla de 
Maestros no Chile em 11 de feve-
reiro, competições consagradas 
que reúnem Mc´s de diversos 
países da América Latina, Ja-
pão, Canadá e Espanha.

O objetivo da sua ida à Bolívia e 
Chile é representar o Brasil em 
ambas batalhas, onde já parti-

tidade não será revelada em hi-
pótese alguma. As respostas serão 
tratadas de forma confidencial 
somente pela equipe de pesquisa 
da empresa contratada, que é de 
São Paulo.

As respostas serão usadas na so-
matória de números e análises 
relativos a população de Guara-
tinguetá, sem revelar nomes, tele-
fones ou emails.

O Diagnóstico Situacional da 
Infância e da Adolescência de 
Guaratinguetá é financiado pelo 
Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Gua-
ratinguetá.

O link para o formulário está dis-
ponível no site da Prefeitura.

ciparam nomes de grande rele-
vância internacional. A sua ida 
resultará em um mini documen-
tário falando da importância 
dessa participação e da quebra 
de barreiras impostas pelo idio-
ma.

Para custear as viagens e conse-
guir um filmmaker para acom-
panhá-lo nos eventos e produzir 
o mini documentário, Enidê MC 
está promovendo uma “vaqui-
nha virtual” que já está em 70% 
e que qualquer ajuda será muito 
importante.

As contribuições poderão ser re-

alizadas por meio de pix ou site 
disponível nas redes sociais:

PIX da VAKINHA:
3262409@vakinha.com.br


