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RÉGIS YASUMURA TOMA POSSE COMO 
PREFEITO EM EXERCÍCIO DE GUARATINGUETÁ

UM SONHO QUE SE TORNA REALIDADE: 
RUAS DO BAIRRO VISTA ALEGRE 
COMEÇAM A SER ASFALTADAS

Nesta segunda-feira (16), foi re-
alizada a cerimônia de trans-
missão e posse do cargo de 
prefeito de Guaratinguetá, com 
Régis Yasumura assumindo o 
executivo municipal. 

Após 50 anos, as ruas do bairro 
Vista Alegre começaram a ser 
asfaltadas nesta terça-feira (17). 
 
As obras estão sendo realiza-
das pela CODESG (Companhia 
de Desenvolvimento de Gua-
ratinguetá) e hoje (17), as ruas 

A cerimônia acontece em de-
corrência do período de 20 
dias de férias do prefeito Mar-
cus Soliva, e tem efeito imedia-
to.

Belém e Maceió receberam o 
asfaltamento. Nos próximos 
dias, será a vez da rua Goiânia. 
 
O Diretor-Presidente da CODESG, 
João Vaz, esteve no local fiscali-
zando as obras:

GUARATINGUETÁ RECEBEU A VISITA DO 
VICE-GOVERNADOR, FELICIO RAMUTH, 
NESTA SEXTA-FEIRA (20)

PREFEITURA INICIARÁ ATENDIMENTOS 
PARA ISENÇÃO DO IPTU 2023 NA 
PRÓXIMA SEGUNDA-FEIRA (23)

Guaratinguetá recebeu nesta sex-
ta-feira (20), a visita do Vice-Go-
vernador do Estado de São Paulo. 
Felício Ramuth e o Secretário de 
Estado de Saúde, Eleuses Paiva, 
vieram até o Hospital Maternida-
de Frei Galvão para formalização 
do convênio no valor de R$ 19,2 
milhões do Governo do Estado 
com o hospital. 
 
O convênio visa proporcionar ao 
Hospital Frei Galvão a ampliação 
do atendimento aos pacientes do 
munícipio e da região, ofertando: 
 

A Prefeitura, por meio da Se-
cretaria da Fazenda, iniciará os 
atendimentos para isenção do 
IPTU (Imposto Predial e Territo-
rial Urbano) 2023 no próximo dia 

- 11 leitos cirúrgicos 
- 40 leitos clínicos 
- 1 leito obstétrico  
- 8 leitos pediatras 
- 6 leitos de UTI neonatal 
- 20 leitos de UTI de adultos 
- 360 sessões de hemodiálise 
- 420 sessões de radioterapia 
 
Após a formalização do convênio, 
as autoridades ainda realizaram 
uma visita a Santa Casa do mu-
nícipio.

23 de janeiro. Os atendimentos 
serão realizados até o dia 3 de 
fevereiro, sempre das 9 às 17h, no 
Paço Municipal (Rua Aluísio José 
de Castro, nº 147, Chácara Selles). 

 
Confira abaixo quais os modelos 
de isenção: 
 
ISENÇÃO DE 100% 
 
- Aposentados e pensionistas com 
as seguintes condições: 
 
- Possuir imóvel com área cons-
truída até 150 m² 
- Receber até 02 salários mínimos 
- Estar munido de comprovante 
de renda atualizado 
 
- Para imóvel com área construí-
da até 70 m² (padrão construído 
rústico, econômico, modesto) com 
as seguintes condições: 
- Receber até 02 salários mínimos 
- Estar munido de comprovante 
de renda atualizado 
 
- Ex-combatente ou viúva com as 
seguintes condições: 
- Estar munido de comprovante 
de ex-combatente, e no caso de 

viúva, certidão de casamento/
óbito 
 
ISENÇÃO DE 50% 
 
- Para contribuintes que não com-
provarem renda com a condição: 
- Possuir imóvel de área constru-
ída até 70 m² (padrão construído 
rústico, econômico, modesto) 
 
Lembrando que, para todos os 
modelos de isenção o munícipe 
deve estar com os seguintes do-
cumentos no momento do atendi-
mento: 
 
- Xerox e original do RG 
- Xerox e original do CPF 
- Carnê de IPTU 2023 em nome 
do requerente 
- Xerox do comprovante de resi-
dência atualizado (luz, telefone ou 
água) 
- Xerox do comprovante de renda 
atualizado
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SECRETARIA DA CULTURA PROMOVEU 
MAIS DE 100 ATIVIDADES EM 2022 
A Prefeitura, por meio da 
Secretaria da Cultura, pro-
moveu mais de 100 ativida-
des online e presenciais em 
2022. As atividades contaram 
com participação dos artistas 
da cidade e levaram lazer e 
cultura aos munícipes.

Mais um ponto a ser des-
tacado foram as parcerias 
e apoios para trazer shows, 
oficinas, exposições, rodas de 
conversas, entre outras ati-
vidades que representam a 
identidade cultural de Gua-
ratinguetá.

A Secretaria de Cultura rea-
lizou também diversas ativi-
dades pensando em levar co-

nhecimento além das formas 
tradicionais a população, 
como a prestigiada Feira de 
Literatura de Guaratinguetá, 
unindo o lazer à educação. 

Outros destaques também fo-
ram: Festival de Marchinhas, 
Show das Cantoras de Gua-
ratinguetá, Estação Blues 
Rock, Estação Cultural Hip 
Hop e Festival Dilermando 
Reis.

A Prefeitura agradece pelo 
entusiasmo e positividade da-
queles presentes em todos os 
eventos realizados e que 2023 
seja também um ano reple-
to de atividades culturais em 
Guaratinguetá.

SECRETARIA DE SEGURANÇA E 
MOBILIDADE INICIA 2023 A TODO VAPOR

A Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana segue realizando 
diversas ações pelas ruas de nossa 
cidade.

Nestas últimas semanas, por meio 
de seu setor operacional de trân-
sito, nossos agentes auxiliaram 
o controle de tráfego em ruas e 
avenidas para realização de poda 
de árvores nas proximidades do 
bairro Campo do Galvão.

Interdições também foram neces-
sárias na rua Joaquim Maia em 
apoio a EDP Bandeirantes para 
realização de obras de manuten-
ção e colocação de postes de luz e 
de igual forma em apoio a SAEG 
para obras de manutenção e liga-
ção de água. 

Outro ponto a ser destacado é o 
suporte dos agentes para a im-

plantação dos delimitadores cilín-
dricos ao longo da ciclofaixa na 
avenida João Pessoa. Esta ação 
proporcionará maior conforto e 
segurança aos ciclistas que por-
ventura utilizam a ciclofaixa na-
quela região. 

Mais um importante trabalho é a 
revitalização da sinalização hori-
zontal em nossa cidade, que con-
tinua ocorrendo de forma consis-
tente.

A Prefeitura ressalta que o traba-
lho da Secretaria de Mobilidade 
Urbana é imprescindível para que 
nossa cidade continue realizando 
investimentos necessários na área 
da segurança, além de  conscienti-
zar e enfatizar as boas práticas de 
trânsito para a população, colabo-
rando com a formação de cida-
dãos e motoristas mais prudentes.

GUARATINGUETÁ RECEBEU JOGO 
VÁLIDO PELA 3aº FASE DA COPINHA 
NO ÚLTIMO SÁBADO (14)

Guaratinguetá recebeu no último 
sábado (14), mais uma partida da 
Copa São Paulo de Futebol Júnior. 
Fluminense e Goiás se enfrenta-
ram em jogo válido pela 3º fase 
da competição, no Estádio Dário 
Rodrigues Leite com bom público.

Após o primeiro tempo terminar 

empatado sem gols, no segundo 
tempo o Goiás abriu o placar e 
pouco tempo depois acabou so-
frendo o empate da equipe cario-
ca. Na reta final a equipe goiana 
conseguiu o segundo gol e deu nú-
meros finais à partida: Goiás 2 x 1 
Fluminense.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS DO VISTA 
ALEGRE SEGUEM EM ANDAMENTO

Mais um avanço importante para 
a saúde de Guaratinguetá. As ob-
ras de reforma e ampliação da 
USB do bairro Vista Alegre seg-
uem sendo realizadas pela equipe 
da CODESG (Companhia de De-
senvolvimento de Guaratinguetá).

A reforma e a ampliação visam 
melhorias no atendimento à popu-
lação do bairro e a todas as de-

mandas de saúde da região.

Vale lembrar que durante o 
período das obras, os munícipes 
do bairro estão sendo assistidos 
na UBS do Engenheiro Neiva.

O Diretor-Presidente da 
CODESG, João Vaz, esteve no lo-
cal fiscalizando as obras e con-
statou os avanços já conquistados.
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PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-
BAGULHO DESTE SÁBADO (21) 

GUARATINGUETÁ PRESTIGIA CURSO 
TÉCNICO DE GINÁSTICA RÍTMICA

Neste sábado (21), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os seguintes 
bairros: 
 
- Vila Santa Maria 
- Figueira 
- Jardim Nova Era 
- Jardim Padroeira 
- Residencial Augusto Filippo  
- Olaria São José  
 
Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembrando 
que eles devem ser colocados para 
fora de casa até 12h. 
 
Lembrando que entulhos de con-
strução e roupas não são recolhi-
dos no Cata-Bagulho! 
 
Essa ação faz parte da Campanha 

Ocorreu hoje um curso técnico de 
ginástica rítmica e ballet, com a 
participação de treinadoras especial-
izadas e preparador físico da seleção 
brasileira. 
 
O evento foi promovido pela Téka 
Studio G.R, em parceria com a Sec-
retaria de Esportes de Guaratingue-
tá. No Ginásio do Pedregulho, contou 
com mais de 100 alunas, que serão o 
futuro do esporte tanto para nossa 
cidade, quanto para nosso país! 
 

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

Nesta quinta (19), professores munici-
pais puderam participar do curso de 
forma gratuita, com diversos profis-
sionais: 
 
Camila Ferezin - Treinadora 
Bruna Martins - Assistente Técnica 
João Gomes - Preparador Físico 
 
E hoje, sexta-feira (20), as alunas 
puderam participar de aulas técni-
cas sobre Ballet e Ginástica Rítmica. 
Confira na imagem abaixo:

EQUIPE DA SECRETARIA DA MULHER 
DE GUARATINGUETÁ VISITA CASA 
DA MULHER EM SÃO PAULO

PREFEITURA INFORMA QUE ENDEREÇAMENTO 
RURAL DIGITAL JÁ ESTÁ DISPONÍVEL

Nesta semana, a equipe da Secre-
taria da Mulher de Guaratingue-
tá visitou a Casa da Mulher Bra-
sileira em São Paulo.

A Casa é um programa do Go-
verno Federal, que desde 2015 
distribui centros de atendimento 
humanizado e especializado para 
as mulheres vítimas de violência 
por todo país. Ao todo, já são sete 
unidades do programa espalha-
das por todo o Brasil. 

A Casa da Mulher Brasileira de 
São Paulo foi inaugurada em 
2019 e atualmente é de gestão do 

A Prefeitura informa que já 
está disponível o Endereça-
mento Rural Digital (ERD) 
para as propriedades produti-
vas do município, por meio do 
Programa Rotas Rurais do Go-
verno do Estado de São Paulo.

Os produtores rurais, que dese-
jam ter acesso aos seus endere-
ços digitais, devem se dirigir a 
Secretaria Municipal de Agri-
cultura, localizada na Rodovia 
Prefeito Aristeu Vieira Vilela, 
1700, Vila São José (Recinto de 
Exposições), somente nos dias 
de terças-feiras e quintas-feiras, 

município. No local, a equipe foi 
recebida pela Coordenadora da 
Secretaria Municipal de Políticas 
para as Mulheres da cidade de 
São Paulo, Ana Cristina de Souza.

A visita ao projeto, que é inviá-
vel a Guaratinguetá, uma vez que 
programa permite apenas uma 
Casa por estado, proporcionou 
aprendizados sobre o serviço para 
uma possível adaptação à realida-
de de Guaratinguetá.

O trabalho em defesa das mulhe-
res é intenso e tem impacto na 
vida de toda a sociedade.

das 8h às 11h30. As informações 
também podem ser adquiridas 
na CATI – Regional de Guara-
tinguetá localizada na Avenida 
Ariberto Pereira da Cunha nº 
310 ou pelo telefone (12) 3125-
3288.

O Endereçamento Rural Digital 
(ERD) funciona como um CEP 
rural personalizado, também 
chamado de Plus Code Google, 
que localiza com precisão a en-
trada de cada propriedade ru-
ral, facilitando os serviços pú-
blicos como o SAMU, Polícias 
Militar e Cívil e também servi-

ços particulares, como entregas 
de mercadorias.

Confira na imagem o modelo 

do endereçamento que será en-
tregue:
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SECRETÁRIO DE TURISMO REPRESENTOU 
GUARATINGUETÁ NA ELEIÇÃO DA DIRETORIA 
APRECESP 2023

CONFIRA OS CURSOS GRATUITOS OFERECIDOS 
PELO SENAC DE GUARATINGUETÁ!

MEIO AMBIENTE SEGUE FIRME COM 
A ZELADORIA EM NOSSA CIDADE 

Na última terça-feira (17), foi 
realizada a eleição e posse da 
nova diretoria da Associação 
das Prefeituras das Cidades 
Estâncias do Estado de São 
Paulo (APRECESP) na Assem-
bléia Legislativa do Estado de 
São Paulo.

O evento contou com a pre-
sença de autoridades impor-
tantes para o Turismo Regio-
nal. O Secretário de Turismo 
de Guaratinguetá, Mário Au-
gusto Rodrigues, Éder Rafael 
dos Santos, Chefe de Gabine-
te da Secretaria de Turismo 
e Viagens do Estado de São 
paulo, representando o Se-
cretário estadual, Roberto de 
Lucena, o Deputado Estadual 
Edmir Chedid, o presidente 
da UVESP, Sebastião Misiara, 
Antônio Vaz Serralha, Diretor 
do DADETUR, e diversos pre-
feitos e gestores da região.

A APRECESP conta com 70 

Mais uma vez o Senac de Gua-
ratinguetá está oferecendo 
cursos para a população com 
bolsas de estudo de 100%. São 
um total de 10 cursos, com 
início neste mês de fevereiro. 
As inscrições podem ser fei-
tas pelo site do Senac. Para 
ser elegível, o candidato pre-
cisa cumprir alguns critérios:

- Não pode estar matriculado 
como pagante ou bolsista no 
Senac SP;

- Não ter abandonado curso 
no Senac SP como bolsistas 
nos últimos 06 meses;
 
- Ter renda per capita de até 
dois salários mínimos fede-
rais.
 
Confira abaixo os cursos ofe-
recidos:
 
- Temos 10 vagas para PE-
DRAS QUENTES E PINDAS, 
para esse curso é necessário 
apresentar Certificado de 
curso de Qualificação Profis-
sional, ou Registro de ocupa-
ção em Carteira de Trabalho 
Profissional, ou Declaração 
da empresa empregadora, ou 
Autodeclaração de trabalho/
experiência profissional

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-li-

Nesta quinta-feira (19), a Se-
cretaria do Meio Ambiente 
continuou com os trabalhos de 
zeladoria pelo município.  São 
diversos os locais que estão re-
cebendo as equipes da secreta-
ria, entre eles estão:

- Jardim do Vale
- Parque do Sol
- Santa Clara
- São Bento
- Engenheiro Neiva

A zeladoria consiste na roçada 

estâncias associadas do Esta-
do de São Paulo, entretanto, a 
chapa vencedora por resultado 
unânime foi “Turismo no Ca-
minho Certo”, conduzida por 
Alexandre de Siqueira Braga, 
Prefeito de São José do Bar-
reiro.

vres/curso-de-pedras-quentes-
-e-pindas
 
- Temos 18 vagas para GAMI-
FICAÇÃO NA EDUCAÇÃO, 
para esse curso é necessário 
apresentar Certificado de 
curso de Qualificação Profis-
sional, ou Registro de ocupa-
ção em Carteira de Trabalho 
Profissional, ou Declaração 
da empresa empregadora, ou 
Autodeclaração de trabalho/
experiência profissional

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-li-
vres/curso-de-gamificacao-na-
-educacao
 
- Temos 18 vagas para ATEN-
DENTE DE FARMÁCIA

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-
-livres/curso-de-atendente-de-
-farmacia
 
- Temos 23 vagas para BAR-
BEIRO

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-
-livres/curso-de-barbeiro
 
- Temos 23 vagas para CUI-
DADOR DE IDOSO

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-

de canteiros e calçadas, poda 
de árvores e arbustos, remoção 
de pragas, entre outros.

A Secretaria de Meio Ambien-
te em parceria com a Secreta-
ria de Obras Públicas seguem 
um cronograma de trabalho. 
Esta programação é divulgada 
nas redes sociais da prefeitura 
todas as sextas feiras aos muní-
cipes.

Por uma cidade mais limpa e 
organizada para todos!

-livres/curso-de-cuidador-de-
-idoso
 
- Temos 23 vagas para MA-
QUIADOR

Link: https://www.sp.senac.
br/senac-guaratingueta/cur-
sos-livres/curso-de-maquiador
 
- Temos 23 vagas para DEPI-
LADOR

Link: https://www.sp.senac.
br/senac-guaratingueta/cur-
sos-livres/curso-de-depilador
 
- Temos 18 vagas para HA-
BILITAÇÃO PROFISSIONAL 
TÉCNICA EM INFORMÁTI-
CA

Link: https://www.sp.senac.
br/senac-guaratingueta/cur-

sos-tecnicos/curso-tecnico-em-
-informatica
 
- Temos 19 vagas para HABILI-
TAÇÃO PROFISSIONAL TÉC-
NICA EM MASSOTERAPIA

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-
-tecnicos/curso-tecnico-em-
-massoterapia
 
- Temos 18 vagas para HABILI-
TAÇÃO PROFISSIONAL TÉC-
NICA EM ADMINISTRAÇÃO

Link: https://www.sp.senac.br/
senac-guaratingueta/cursos-
-tecnicos/curso-tecnico-em-ad-
ministracao
 
Acesse www.sp.senac.br/guara-
tingueta
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TURISMO: CAPELA DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA E SANTA FILOMENA NO 
BAIRRO DAS PEDRINHAS
Em 2021, o grupo de amigos 
de Marechal Cândido Rondon, 
construíram a charmosa Capela 
em homenagem a Nossa Senho-
ra Aparecida e Santa Filomena, 
no bairro das Pedrinhas. 

A construção foi o resultado da 
colaboração e doação de muitas 
pessoas, que doaram aproxima-
damente 12 mil reais. A cape-
la foi confeccionada em Entre 
Rios do Oeste e trazida pronta 
em um reboque.

Os Peregrinos do Oeste do 
Paraná construíram a capela 
marcando sua jornada de de-
voção pelo Caminho da Fé, que 
passa pelos Estados de Minas 
Gerais e São Paulo até o Santu-
ário de Aparecida. A simbólica 
igreja foi elaborada com muito 
carinho e esmero, sendo estru-
turada com uma madeira de 
durabilidade de 50 anos.    
         
imagem: https://www.facebook.
com/trutariabelavistagomeral

EQUIPE DA SECRETARIA DA MULHER 
PARTICIPA DA 1ºa RODA DE CONVERSA 
SOBRE SAÚDE MENTAL NA SAEG

PROGRAMAÇÃO DA PATRULHA CONTRA 
A DENGUE DESTE DOMINGO (22/01) 

Nesta última quarta-feira (18), a 
equipe da Secretaria da Mulher 
esteve presente na 1ª Roda de Con-
versa sobre Saúde Mental para as 
mulheres realizada na SAEG.

A palestra contou com a partici-
pação da Dra. Lúcia Coutinho, da 
Secretária da Mulher Simone Oli-
veira, da Subsecretária Ana Cristi-
na Viviani e da Chefe de Gabinete 
Thaís Macedo.                            

A Secretaria de Saúde realiza a 
Patrulha Contra a Dengue, projeto 
de combate à dengue com o obje-
tivo de visitar imóveis que estão 
com pendências, seja de recusa 
dos munícipes ou fechado durante 
a ação dos agentes de endemias. 
No domingo, a patrulha é realiza-
da das 9h às 13h, confira o local: 
 
- Parque Santa Clara  
- São Dimas  
 
As visitas são essenciais para que 
seja feita a orientação aos muní-
cipes e eliminação de possíveis 

A ação teve como objetivo uma 
reflexão sobre a saúde mental das 
mulheres no pós-pandemia, a pre-
venção da violência contra a mu-
lher que registrou aumento durante 
o período de isolamento e a apre-
sentação da nova Secretaria da Mu-
lher, órgão municipal voltado para 
a criação de políticas públicas para 
as mulheres de Guaratinguetá.

criadouros com tratamento de 
larvicidas nos ralos. Nossos agen-
tes de endemias fazem as visitas 
domiciliares uniformizados e com 
crachás de identificação, e exercem 
o serviço com responsabilidade e 
atenciosidade aos detalhes. 
 
A Prefeitura segue em alerta e 
pede a colaboração de todos os 
munícipes seguindo as medidas de 
prevenção em casa. 
 
Fique atento e se proteja! Se você 
agir, podemos evitar!

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá


