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PREFEITURA E REPRESENTANTES DO BAIRRO DA 
ROCINHA REALIZARAM PRIMEIRA REUNIÃO PARA 
IMPLANTAÇÃO DO FESTIVAL DO PINHÃO NO BAIRRO 

PROJETO ARENINHA RECEBE INSTALAÇÃO DA 
GRAMA E MONTAGEM ESTÁ EM FASE FINAL

Na última quinta-feira (19), a 
prefeitura e os representantes 
do bairro da Rocinha realiza-
ram a primeira reunião visan-
do a implantação do Festival 
do Pinhão no bairro. 

O projeto, que teve seu início 
em 2022 por iniciativa do en-
tão Vice-Prefeito Régis Yasu-
mura, visa a ascensão da re-
gião para ser mais um atrativo 
turístico municipal. A ideia é 
transformar o bairro tanto em 
geração de renda quanto em 
empregos para os moradores 
locais.

Nesta sexta-feira (27), a “Areni-
nha”, projeto em parceria com 
o Governo Estadual, entrou em 
sua fase final de preparação, e 
está prestes a ser concluído.

Após a instalação da estrutura 
e arquibancadas nos últimos 
dias, o local recebeu a instala-
ção da grama sintética, junta-
mente da iluminação e pintura 
da quadra de basquete. Confi-
ra imagens da instalação:

O espaço, que contará com 
uma quadra de futebol society, 
uma quadra de basquete 3×3, 
iluminação e arquibancadas, 
será um novo módulo esportivo 
para nossa cidade, implantado 
no Ginásio do Pedregulho

A reunião contou com a par-
ticipação do prefeito em exer-
cício, Régis Yasumura, com 
a Assessoria de Geração de 
Renda e Emprego, a Secreta-
ria de Turismo, a Secretaria 
da Cultura, a Secretaria de 
Esportes, o Fundo Social de 
Solidariedade, o Santuário de 
Santo Expedito, a Associação 
do bairro e o representante 
da vizinhança solidária.

Nesta semana irá ocorrer 
uma segunda reunião já com 
a presença de representantes 
da ACEG, que também fará 
parte desta bela iniciativa.

A cerimônia acontece em 
decorrência do período de 
20 dias de férias do prefeito 
Marcus Soliva, e tem efeito 
imediato.

Em breve, o espaço poderá ser 
utilizado por todos munícipes! 
Mais esporte e lazer para toda 
a população!

SECRETARIA DA CULTURA REALIZARÁ 
O 6O° FESTIVAL DE MARCHINHAS

Nos dias 27, 28 e 29 de janeiro, 
será realizado o 6º Festival de 
Marchinhas, que visa fortalecer 
e divulgar a tradição das marchi-
nhas de carnaval e incentivar a 
criatividade de compositores.

Ao todo, foram 25 marchinhas 
inscritas e 16 selecionadas para se 
apresentarem no Festival. Compo-
sitores de Guaratinguetá, outras 
cidades do Vale do Paraíba e até 
de Recife e Aracajú irão partici-
par.

Vale lembrar que nos dois primei-
ros dias serão realizadas as fases 
eliminatórias do evento, 27/01 das 
19h às 22h e 28 de janeiro, das 
18h às 21h. No dia 29, das 18h às 
21h, será a grande final. As pre-
miações serão para as 3 melhores 
marchinhas, e nas categorias de 
Melhor Torcida, Melhor Intérpre-
te e Melhor Figurino que serão 
analisadas por uma comissão jul-
gadora. 

O evento acontecerá na Praça 
Conselheiro Rodrigues Alves, no 
centro de Guaratinguetá.

O resultado das 16 selecionadas e 
as datas de ensaio você confere 
agora:

- Dia 25 de janeiro a partir das 

19h no Auditório Museu Frei Gal-
vão, localizado na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, 48- Secre-
taria da Cultura- centro.

01 - Marcha da Abundância - Flá-
vio Augusto Vieira Gonçalves
02 - Ode a Guaratinguetá - Walter 
Leme
03 - Girassol sem sol - Alfredo 
Germano Drumond da Costa Fi-
lho
04 - É Carnaval  - Looppy Neves
05 - Horra Meu - Edson de Souza
06 - Todes Versus Nabundes - Wal-
ter Leme
07 - Meu Cordão - Luis Francisco 
Melo dos Santos
08 - Verdade ou Mentira - Luiz 
Gonzaga de Almeida

- Dia 26 de janeiro a partir das 
19h no Auditório Museu Frei Gal-
vão , localizado na Praça Conse-
lheiro Rodrigues Alves, 48- Secre-
taria da Cultura- Centro.

01 - Hoje eu vou atrás da Banda - 
Jorge Luiz César Ribeiro 
02 - Magia Eterea - João Vitor 
Santos
03 - O Palhaço e a Passista - Loo-
ppy Neves
04 - Marchinha da Reconciliação 
- Donisete de Carvalho Rodrigues
05 - Bicho é Legal - Carlos Alberto 
Ferreira Rosa
06 - Tá Tudo Muito Chato - Edson 
Botelho Gonçalves
07 - Todas as Cores - Edson Bote-
lho Gonçalves
08 - Hoje é Carnaval - José Mário 
Leopoldino da Cunha

PREMIAÇÃO:
1° lugar > R$ 3.200,00 (Três mil e 
duzentos reais)
2° lugar > R$ 2.200,00 (Três mil e 
duzentos reais)
3° lugar > R$ 1.700,00 (Um mil e 
setecentos reais)

- Melhor Intérprete;
- Melhor Torcida;
- Melhor Figurino;

Preparem a alegria!
Tragam a torcida e venham apro-
veitar!

GUARATINGUETÁ ENCERRA PRIMEIRO DIA DE JOGOS 
DA FINAL NACIONAL DA SUPERLIGA DE VOLEIBOL DA 
MELHOR IDADE COM 2 VITÓRIAS E 1 DERROTA 

As equipes do voleibol adap-
tado de Guaratinguetá partici-
param de 3 jogos no primeiro 
dia da Final Nacional da Super-
liga da Melhor Idade, que está 
sendo disputada na cidade de 
Amparo. Confira os resultados:

- Categoria feminino 68+: 
Guaratinguetá 2 x 1 Campo 
Grande
- Categoria Masculino 58+: 
Guaratinguetá 2 x 0 Santa Fé 

do Sul
- Categoria Feminino 45+: 
Guaratinguetá 0 x 2 São Paulo

A Prefeitura parabeniza todos 
os atletas pelo bom desempen-
ho!

Amanhã serão mais 9 jogos. 
Fique atento a nossas redes so-
ciais para novas atualizações 
da Superliga de Voleibol da 
Melhor Idade.
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RUA DOUTOR JOSÉ NICOLAU MILEO 
ESTÁ RECEBENDO PAVIMENTAÇÃO 

SECRETARIA DA CULTURA REALIZOU 
DIVERSAS ATIVIDADES DO PROJETO 
°BRINCANDO NAS FÉRIAS° EM JANEIRO

Na última semana, a Rua Doutor 
José Nicolau Mileo, no bairro Vila 
Santa Rita, começou a receber pa-
vimentação.

O mês de janeiro está sendo re-
pleto de atividades, a Secretaria 
da Cultura realizou um mês incrí-
vel para a criançada aproveitar as 
férias aqui em Guaratinguetá.

Aproveitando o período de férias, 
a programação contou com ativi-
dades recreativas e culturais. As 
crianças brincaram e se diverti-
ram, além de fazerem novas ami-
zades e realizarem diversas brin-
cadeiras como:

- Jogos

A empresa Eskelsen, responsável 
pela obra, está realizando a drena-
gem e também o calçamento com 
bloquetes no local.

A obra está sendo realizado com 
recursos conquistados pela Prefei-
tura junto ao Governo Estadual.

Essa é mais uma obra que visa 
uma Guaratinguetá cada vez mais 
segura e com melhor infraestru-
tura!

- Pintura de desenhos
- Brincadeiras com bonecos
- Atividades lúdicas pedagógicas 
- Recreação
- Contação de Histórias

A programação foi dividida em 
duas semanas, com atividades no 
Parque Ecológico Anthero dos 
Santos, no CEU e no Parque Eco-
lógico do bairro Santa Clara.

Todo o evento contou com a par-
ceria da Secretaria de Saúde du-
rante todos os dias.

CÔRTE MOMESCA FOI ESCOLHIDA 
NESTE ÚLTIMO FIM DE SEMANA

YOKA FADENP GUARATINGUETÁ REALIZARÁ 
SELETIVAS DE FUTSAL NESTE FINAL DE SEMANA

Neste final de semana, foram pro-
movidos dois grandes eventos para 
o Carnaval de nossa cidade. A Or-
ganização das Escolas de Samba de 
Guaratinguetá (OESG), em parceria 
com a Prefeitura Municipal de Gua-
ratinguetá, através das Secretarias 
de Turismo e Cultura, realizou as es-
colhas para a Côrte Momesca 2023, 
na Sede Social da Escola de Samba 
“Acadêmicos do Campo do Galvão”. 

Na noite de sábado (21), o evento con-
tou com shows de Júnior Pérola e 
Banda, do intérprete carioca Pitty de 
Menezes (G.R.E.S. Imperatriz Leopol-
dinense / RJ), Bateria da OESG, Equi-
pe de Passistas Egili Oliveira (“Samba 
Essência”/RJ),  além da atração mais 
esperada da noite, a Eleição da Rai-
nha, Princesas e Rei Momo. 

Os vencedores foram:
Rainha: Annah Beatriz Olegário - 
Unidos da Tamandaré 
1ª Princesa: Beatriz Alencar - Beira-
-Rio da Nova Guará 
2ª Princesa: Fernanda Rodrigues - 
Bonecos Cobiçados 
Rei Momo: Felipe Freitas

Já na tarde de domingo (22), pres-

Neste final de semana, o Yoka Fut-
sal Guaratinguetá, em parceria com 
o Projeto Fadenp, da Secretaria de 
Esportes, realizará sua seletiva para 
suas categorias de base.

As seletivas serão realizadas no Giná-
sio Municipal do Pedregulho, na Rua 
Luís Pasteur, 502. São 4 categorias:

- Sub-11 (Nascidos em 2012 e 2013) Sá-
bado (28) às 08h00 de 
- Sub-13 (Nascidos em 2010 e 2011) Sá-
bado (28) às 10h30
- Sub-15 (Nascidos em 2008 e 2009) 
Domingo (29) às 08h00
- Sub-17 (Nascidos em 2006 e 2007) 
Domingo (29) às 10h30

tigiamos a Escolha da Mini-Rainha 
e Mini-Princesas para completarem 
a Côrte Momesca 2023. A abertura 
contou com a tradicional Roda de 
Samba “Barracão do Dunga”, além 
do show do intérprete Tinga da Uni-
dos de Vila Isabel/RJ, acompanhado 
pela Bateria da OESG.

As vencedoras foram:
Mini-Rainha: Sophia Rafaelle - Bone-
cos Cobiçados 
1ª Mini-Princesa: Ana Rafaela  Alves 
- Embaixada do Morro 
2ª Mini-Princesa: Ana Carolina Gon-
çalves - Unidos da Tamandaré 

A Côrte também é integrada pela 
Rainha LGBTQIA+, Evelyn Barbosa.

Parabéns a todos participantes! Ago-
ra começamos a contagem regressi-
va para o grande espetáculo que é o 
nosso Carnaval.

Os participantes deverão ir com res-
ponsável, vestindo roupas apropria-
das para a prática do esporte (Futsal) 
e portando documento com foto. 

Boa sorte a todos jovens atletas, futu-
ros do esporte em nossa cidade!

SECRETARIA DE SAÚDE AMPLIA 
VACINAÇÃO CONTRA MENINGITE C
A Secretaria da Saúde informa a 
ampliação da vacinação contra a 
Meningite C (Meningocócica C). A 
vacinação agora também está dis-
ponível para adolescentes de 15 a 
19 anos, considerando que são os 
principais responsáveis pela ma-
nutenção da circulação da doença 
na comunidade.

A vacina também segue disponí-
vel para crianças a partir dos 3 
meses com reforço de um 1 ano e 
outro reforço entre 11 e 14 anos. Os 
não vacinados ou com esquema in-
completo, entre 1 e 10 anos podem 
buscar a unidade para avaliação e 
vacinação se necessário.  

Vale lembrar que os sintomas ini-
ciais da meningite C são bastante 
semelhantes aos da gripe e, por 

isso, o diagnóstico pode ser mais 
difícil. A Secretaria reforça que 
essa ampliação ocorrerá enquanto 
durar o estoque municipal e que 
a aplicação da dose segue sendo 
realizada em todos os postos de 
saúde, devendo ser finalizada no 
máximo até fevereiro de 2023.

A Prefeitura incentiva mais uma 
vez para que pais e responsáveis 
levem crianças e adolescentes 
para se vacinarem.

COM REALIZAÇÃO DO VOO INAUGURAL 
DO AEROPORTO DO °VALE DA FÉ°, TURISMO 
AVANÇOU EM GUARATINGUETÁ EM 2022 

Em 2022, Guaratinguetá evoluiu no 
setor turístico com rodas de negócios 
e avanços nas rotas turísticas da ci-
dade. 

O grande destaque foi o Aeroporto 
de Guaratinguetá, com obras já ini-
ciadas e com o voo inaugural realiza-
do em outubro. Vôos fretados estão 
sendo realizados com frequência e di-
versos encontros foram realizados ao 
longo do ano para a criação de voos 
regulares no município, fortalecendo 

o turismo local e regional.

As obras de infraestrutura turística 
em nossa cidade também marcaram 
os avanços do setor.  A reforma do 
Mercado Municipal avançou nos úl-
timos meses de forma significativa, 
após a Codesg assumir as obras.

Mais um destaque foi o novo largo 
da Matriz de Santo Antônio, além do 
alargamento das calçadas da Rua Dr. 
Martiniano.

O município ainda recebeu diversos 
workshops e participou de feiras e 
eventos ligados ao turismo durante 
todo o ano.

Guaratinguetá segue evoluindo no 
turismo para se tornar uma cidade 
cada vez mais acolhedora para turis-
tas e munícipes.
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SOMOS GUARÁ NA FINAL NACIONAL DA SUPERLIGA 
DE VOLEIBOL DA MELHOR IDADE 

PREFEITURA E SEBRAE OFERECEM  
CURSO GRATUITO DE FABRICAÇÃO 
DE OVOS DE PÁSCOA E BOMBONS 

Nesta última quarta-feira (26), 
foi realizada, em Amparo, SP, 
a cerimônia de abertura da Fi-
nal Nacional da Superliga Mel-
hor Idade, dando início à com-
petição. 

O evento irá até o dia 29 e 
conta com a participação das 
equipes de Voleibol Adaptado 
de nossa cidade.

Organizado pela CBVA (Confed-
eração Brasileira de Voleibol 
Adaptado), os jogos irão definir 
os campeões nacionais de 6 cat-
egorias, as quais Guaratinguetá 

O SEBRAE, em parceria com 
a Prefeitura de Guaratinguetá 
oferece curso que ensina a 
fabricar ovos de Páscoa e bom-
bons. As aulas são presenciais e 
gratuitas.

O objetivo do curso é ensinar 
a gestão de vendas e finanças, 
além de desenvolvimento de 
competências relativas ao pro-
cesso produtivo de confecção 
de Ovos de Páscoa e bombons, 
o planejamento das quantidades 
de matérias-primas e produto fi-
nal, da utilização de equipamen-
tos e utensílios, e o controle do 
processo de produção, conside-
rando aspectos de qualidade e 
normas de higiene e segurança 
do trabalho.

Para se inscrever, é necessário 

está representada em 5, com 
mais de 50 atletas.

Guaratinguetá teve sua estreia 
hoje! Acompanhe por nossas 
páginas! 

Vamos torcer por nossa cidade!

ter acima de 18 anos de idade 
e 6ª série completa do nível 
fundamental, ser morador(a) de 
Guaratinguetá e desejar ser um 
potencial empreendedor e/ou 
micro empreendedor individual 
(MEI).

As aulas serão realizadas no 
Fundo Social (Rua Sargento 
Baracho, 79, Vila Paraíba, 
Guaratinguetá), nos dias 09 a 
17/02, das 18h às 22h, de segun-
da à sexta. O curso tem carga 
horária de 28 horas.

Vagas limitadas, as inscrições 
são gratuitas e feitas presen-
cialmente no Fundo Social de 
Solidariedade. 

Aproveite essa oportunidade!

PREFEITURA E SEBRAE OFERECEM 
PROGRAMAÇÃO GRATUITA: °VENDA 
MAIS - CARNAVAL° 

SEBRAE E PREFEITURA OFERECEM CURSO 
SOBRE PLANEJAMENTO DE EMPRESA

O SEBRAE, em parceria com 
a Prefeitura Guaratinguetá, 
ACEG, CMEG e Sincomércio, 
preparou uma jornada com 
oficinas para micro e peque-
nos empresários (MEI) se pre-
pararem para vender mais e 
melhor no Carnaval. 

Serão 5 encontros das 18h30 
às 20h30, totalmente online e 
gratuitos. Confira o cronogra-
ma abaixo:

- 01/02: Planejamento para 
transformar as oportunidades 
em vendas

- 02/02: Fidelize seus clientes 
para se tornarem fãs do seu 
negócio

- 06/02: Faça suas vendas de-
colarem no carnaval

O SEBRAE, em parceria com 
a Prefeitura de Guaratingue-
tá, oferece gratuitamente cur-
so o “Comece o ano fazendo o 
planejamento da sua empre-
sa”. O curso será online e ao 
vivo, na próxima quinta-feira 
(26), das 19h às 21h. Para par-
ticipar, basta realizar a inscri-
ção pelo link abaixo:

https://inscricao.sebraesp.com.
br/produto/turma/25317024

- 07/02: Faça um bom fluxo de 
caixa e alavanque os resulta-
dos do seu negócio

- 08/02: Conheça as opções de 
crédito para seu negócio

Para se inscrever, acesse: bit.
ly/vendamaiscarnaval

Não perca essa oportunidade.

Anote em sua agenda!

- CURSO “COMECE O ANO 
FAZENDO O PLANEJAMEN-
TO DA SUA EMPRESA” 

- Quinta-feira (26/01)
- 19h às 21h
- Online e ao vivo

Aproveite essa oportunidade!
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PROJETO GURI ESTÁ COM INSCRIÇÕES 
ABERTAS EM GUARATINGUETÁ 

PREFEITURA ESTÁ COM ATENDIMENTOS PARA 
ISENÇÃO DO IPTU 2023 EM ANDAMENTO

PREFEITURA E GOVERNO ESTADUAL 
ENTREGARAM CERTIFICADO DE ROTAS 
GASTRONÔMICAS A TRÊS RESTAURANTES 
DO MUNICÍPIO NESTA QUINTA-FEIRA (26)

SECRETARIA DA MULHER PROMOVE ENCONTRO 
SOBRE PROTOCOLO DE ATENDIMENTO E AMPARO 
ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA

PREFEITURA REALIZA REUNIÃO VISANDO SOLUÇÕES 
PARA CONSEQUÊNCIAS DAS CHUVAS NO MUNICÍPIO

O programa de educação musical e 
inclusão sociocultural, Projeto Guri, 
realizado pela Secretaria de Cultu-
ra e Economia Criativa do Governo 
do Estado de São Paulo, em parceria 
com a Secretaria Municipal de Cul-
tura, e gerido pela organização social 
Santa Marcelina Cultura, está com 
vagas abertas!

No Polo de Guaratinguetá são ofere-
cidos os cursos gratuitos para crian-
ças e adolescentes de 08 a 18 anos, de 
violão, violoncelo, contrabaixo acús-
tico, violino, viola clássica, percussão, 
canto e tecnologia musical.

O período de matrícula  permane-

A Prefeitura, por meio da Secretaria 
da Fazenda, está com os atendimen-
tos para isenção do IPTU (Imposto 
Predial e Territorial Urbano) 2023 
em andamento. Os atendimentos se-
rão realizados até o dia 3 de feverei-
ro, sempre das 9 às 17h, no Paço Mu-
nicipal (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 construída 
até 150 m²
- Receber até 02 salários mínimos
- Estar munido de comprovante de 
renda atualizado

- Para imóvel com área construída 
até 70 m² (padrão construído rústico, 

A Prefeitura, por meio da Secreta-
ria de Turismo e em parceria com 
o Governo Estadual, realizou nesta 
quinta-feira (26), a entrega do “Cer-
tificado Rotas Gastronômicas” a três 
restaurantes do município.

Nesta quarta-feira (25), a Secretaria 
da Mulher de Guaratinguetá promo-
veu um encontro com órgãos públi-
cos para a criação de um protocolo 
unificado de atendimento e amparo 
às mulheres vítimas de violência.

A conversa foi comandada por Fá-
tima Burle, Coordenadora da Vigi-
lância Epidemiológica do Estado de 
São Paulo, e estiveram presentes re-
presentantes de diversos órgãos pú-
blicos, como: Delegacia da Mulher, 
Secretaria da Saúde, Vigilância Epi-
demiológica,  Secretaria da Educa-
ção, Secretaria da Assistência Social, 
entre outros.

Serão necessários mais encontros 
para que o protocolo consiga abran-
ger toda a rede pública de proteção 

A Prefeitura realizou nesta quin-
ta-feira (26), uma reunião visando 
as soluções para as consequências 
das chuvas no município. O prefei-
to em exercício, Régis Yasumura, 
organizou a reunião com repre-
sentantes de diversas secretarias.

- Defesa Civil
- Secretaria de Meio Ambiente
- Secretaria de Agricultura
- Secretaria de Obras
- Secretaria de Planejamento
- Secretaria de Segurança e Mo-
bilidade Urbana

cerá aberto até o dia 17 de feverei-
ro. Para participar do programa, não 
precisa ter nem conhecimento musi-
cal, nem possuir instrumento. As ins-
crições são feitas por ordem de che-
gada. Vagas Limitadas!

Para a realização da matrícula, é ne-
cessário comparecer diretamente no 
polo, localizado na Rua Dr. Neir Or-
tiz Pereira, 1021 - Campo do Galvão, 
acompanhado do responsável, por-
tando os seguintes documentos: 

- Cópia da certidão de nascimento ou 
RG do aluno; 
- Comprovante de matrícula e/ou de-
claração de frequência escolar; 
- Cópia do RG do responsável; 
- Cópia do comprovante de endereço; 
- Cópia da carteira de vacinação con-
tra o COVID-19 (caso tenha tomado). 

As matrículas podem ser feitas às ter-
ças e quintas-feiras, das 9h às 12h e 
das 13h às 18h. Para mais informações 
pelos telefones: 12 3132-7828 / 99789-
4017.

econômico, modesto) com as seguin-
tes condições:
- Receber até 02 salários mínimos
- Estar munido de comprovante de 
renda atualizado

- Ex-combatente ou viúva com as se-
guintes condições:
- Estar munido de comprovante de ex-
-combatente, e no caso de viúva, cer-
tidão de casamento/óbito

ISENÇÃO DE 50%

- Para contribuintes que não compro-
varem renda com a condição:
- Possuir imóvel de área construída 
até 70 m² (padrão construído rústico, 
econômico, modesto)

Lembrando que, para todos os mode-
los de isenção o munícipe deve estar 
com os seguintes documentos no mo-
mento do atendimento:

- Xerox e original do RG
- Xerox e original do CPF
- Carnê de IPTU 2023 em nome do 
requerente
- Xerox do comprovante de residência 
atualizado (luz, telefone ou água)
- Xerox do comprovante de renda atu-
alizado

O Prefeito em exercício, Régis Yasu-
mura, e a equipe da Secretaria de 
Turismo entregaram os certificados a 
Trutaria Bela Vista Gomeral, a Ca-
chaçaria Pé da Serra, e ao Restauran-
te Sete Nascentes.

e atendimento, mas os primeiros pas-
sos já estão sendo dados.

A Secretaria da Mulher continua-
rá articulando e construindo pontes 
entre os órgãos públicos para que as 
mulheres de Guaratinguetá possam 
encontrar um atendimento humano 
e preparado para lidar com as situa-
ções de violência.

Juntos somos mais fortes.

- Secretaria de Indústria e Convê-
nios
- CODESG

A Prefeitura ressalta que no pró-
ximo sábado (26), Guaratinguetá 
receberá equipes da Defesa Civil 
Estadual e do IPA para auxílio na 
busca por soluções.

Todas as equipes da Prefeitura e 
do Governo Estadual unidos com o 
objetivo de prestar o melhor apoio 
aos munícipes nos locais afetados 
pelas chuvas dos últimos dias.

A Rota Gastronômica foi criada no 
ano de 2022, em uma parceria entre 
Prefeitura e Secretária de Turismo 
e Viagens do Estado de São Paulo, e 
agora em 2023, os três restaurantes 
do município que foram selecionados 

receberam os certificados.

Na mesma oportunidade, a Cooperati-
va de Táxi de Guaratinguetá também 
foi homenageada pela serviços presta-
dos no município e região.
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TURISMO: SANTUÁRIO DA ESPERANÇA

PREFEITURA PRESTOU HOMENAGEM AO PROJETO 
°CAMINHANDO COM VOCÊ° NESTA QUINTA-FEIRA (26)

A Igreja de Frei Galvão e San-
ta Crescência, localizada na Fa-
zenda São Libório, em Guara-
tinguetá/SP, recebeu em 12 de 
maio de 2007 a visita do Papa 
Emérito Bento XVI. Foi conce-
bida no formato de tenda, que 
significa “local de encontro”, e 

A Prefeitura prestou uma bela ho-
menagem ao projeto “Caminhan-
do com você” nesta quinta-feira 
(26). O prefeito em exercício, Regis 
Yasumura, entregou uma placa de 
homenagem às organizadoras do 
projeto.

O projeto promove saúde por meio 
de exercícios físicos, caminhadas, 

elevada a Santuário da Espe-
rança em 30 de janeiro de 2016. 
Hoje, somos o terceiro maior 
santuário dentro da Arquidio-
cese de Aparecida.

- Estr. Mun. do Taquaral, 3000 - 
Zona Rural, Guaratinguetá 

rodas de conversa, alongamentos 
e jogos. As atividades são oferta-
das aos guaratinguetaenses desde 
2018, em parceria com as Secreta-
rias de Esporte, Saúde e Assistên-
cia Social.

A parceria do projeto com a Pre-
feitura permite grandes ganhos ao 
bem-estar social do município!

PREFEITURA REALIZA REUNIÃO COM 
NOVA DIRETORIA DA EQUOTERAPIA

PROGRAMAÇÃO DA PATRULHA CONTRA 
A DENGUE DESTE DOMINGO (29/01) 

PROGRAMAÇÃO DA OPERAÇÃO CATA-
BAGULHO DESTE SÁBADO (28)

O prefeito em exercício, Régis Ya-
sumura, recebeu nesta quinta-feira 
(26), a nova diretoria da equotera-
pia.

A reunião também contou com a 
participação do Secretário de As-
sistência Social, Marcus Evangelis-

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:

- São Dimas 

As visitas são essenciais para que 
seja feita a orientação aos muní-
cipes e eliminação de possíveis 

Neste sábado (28), a Operação 
Cata-Bagulho atenderá os seguin-
tes bairros:

ta, do vereador Márcio Almeida e 
da Sheila, representante da Secre-
taria de Saúde.

O encontro teve como objetivo ali-
nhar os trabalhos da nova equipe, 
visando estabelecer o bom atendi-
mento aos munícipes participantes.

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!

- Campo do Galvão
- Vila Alves

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

Separe os materiais inservíveis 
para serem recolhidos, lembrando 
que eles devem ser colocados para 
fora de casa até 12h.

Lembrando que entulhos de cons-
trução e roupas não são recolhidos 
no Cata-Bagulho!

Essa ação faz parte da Campanha 
contra a Dengue do município ao 

eliminar materiais que são cria-
douros para os mosquitos e abrigo 
de animais peçonhentos, e envolve 
uma força-tarefa da Administração 
Municipal.

Participe! Para uma cidade lim-
pa precisamos da colaboração de 
todos!
#DengueEmGuaráNão


