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PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO PREFEITURA ABRE PROCESSO SELETIVO 
PARA CONTRATAÇÃO DE MONITORES PARA CONTRATAÇÃO DE MONITORES 
TEMPORÁRIOS PARA O QUALIFICA GUARÁTEMPORÁRIOS PARA O QUALIFICA GUARÁ

GUARATINGUETÁ INICIOU NESTA SEGUNDA-FEIRA (2) GUARATINGUETÁ INICIOU NESTA SEGUNDA-FEIRA (2) 
A ANÁLISE DE DENSIDADE LARVÁRIA (ADL)A ANÁLISE DE DENSIDADE LARVÁRIA (ADL)

SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER INICIA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER INICIA 
OFICIALMENTE SUAS ATIVIDADES EM 2023OFICIALMENTE SUAS ATIVIDADES EM 2023

A Prefeitura abriu nesta sexta-
-feira (06), o processo seletivo 
para contratação de monitores 
temporários para ministrar aulas 
no Qualifica Guará. As inscrições 
serão abertas às 8h, do dia 6 de 
janeiro e se encerrarão às 21h, 
do dia 17 de janeiro, ao todo, 
serão disponibilizadas monitorias 
em 16 áreas.

Para se inscrever basta acessar 
www.publiconsult.com.br e se-
guir o passo a passo abaixo:

- Acessar o PAINEL DO CANDI-
DATO
- Selecionar a guia JÁ SOU 
CADASTRADO ou QUERO ME 
CADASTRAR (neste caso, o 
candidato deverá preencher os 
campos)
- Selecionar na guia INSCRI-

Nesta segunda-feira (2), iniciou-
se o ADL ( Análise de Densidade 
Larvária) nas residências de 
Guaratinguetá.

A Análise de Densidade Larvária 
é feita todos os anos com o intuito 
de prevenir e enfrentar o Aedes 
aegypti,  controlando o aumento 
de casos de dengue no município.

Por meio da Vigilância 
Epidemiológica, da Secretaria da 
Saúde, as ações contra as larvas  

Quando uma Mulher avança, 
nenhum Homem retrocede!

Nesta última segunda-feira (2), 
foram iniciadas oficialmente 
as atividades da Secretaria 
Municipal de Políticas para as 
Mulheres em Guaratinguetá.

 A Prefeitura inicia o ano com essa 

ÇÕES ABERTAS, o Processo 
Seletivo n° 1/2023 da Prefeitura 
Municipal de Guaratinguetá
- Escolher o CARGO/EMPREGO/
FUNÇÃO para qual deseja se 
inscrever
- Preencher corretamente o for-
mulário de INSCRIÇÃO
- Clicar na guia GERAR BOLE-
TO para visualizar e imprimir 
boleto referente ao pagamento 
da inscrição

A prova objetiva será realizada 
em GUARATINGUETÁ/SP, com 
data de aplicação prevista para o 
dia 29 de janeiro de 2023 (domin-
go), às 9h. 

Para mais detalhes acesse o edi-
tal no site da prefeitura:
www.guaratingueta.sp.gov.br

procriadoras serão realizadas 
durante todo o mês de Janeiro em 
uma amostragem das residências 
de Guaratinguetá.

grande novidade, que com toda 
certeza fará a diferença em nosso 
município. Esse primeiro encontro 
foi de grande proeminência para a 
criação dos fluxos de atendimento 
e rede de apoio. A Secretaria da 
Mulher terá como missão  criar 
políticas públicas que promovam a 
igualdade de gênero, combate ao 
feminicídio, combate à violência 

NA CHUVA E COM SHOW DA TORCIDA, ATLÉTICO NA CHUVA E COM SHOW DA TORCIDA, ATLÉTICO 
GUARATINGUETÁ EMPATA NA COPINHAGUARATINGUETÁ EMPATA NA COPINHA

Guaratinguetá recebeu nesta 
sexta-feira (06), mais dois jogos 
do grupo 13 da Copa São Pau-
lo de Futebol Júnior. O Estádio 
Dario Rodrigues, em clima de 
chuva,  recebeu um bom pú-
blico, que pôde prestigiar duas 
excelentes partidas de futebol. 
 
Na primeira partida do dia, o 
Atlético Guaratinguetá, equipe 
do município, empatou com o 
Grêmio Pague Menos, do Ce-
ará, por 1 a 1. Na sequência, 
o Goiás derrotou a equipe do 
Gama, de Brasília, por 3 a 0. 
 
Com os resultados, o Goiás 
lidera o grupo, enquanto o 

Atlético Guaratinguetá, com 
o empate, vai para a última 
rodada em segundo lugar.  
 
Confira os próximos jogos que 
serão realizados na segunda-fei-
ra (09), nos seguintes horários: 
 
13h00  -  Gama x Grêmio Pa-
gue Menos
 
15h15 - Atlético Guaratinguetá x 
Goiás 
 
Todos os jogos são realizados 
no Estádio Dario Rodrigues 
Leite com entrada franca. 
Venha prestigiar e torcer pelo 
Atlético Guaratinguetá!

doméstica e apoiar todas mulheres 
na promoção de seus direitos.

A Secretaria é composta pela 
Secretária Simone Oliveira, 
a Subsecretária Ana Cristina 
Viviani e a Chefe de Gabinete 

Thais Macedo.

Para mais informações visite 
a Secretaria localizada na Rua 
Sete de setembro, 69 no centro 
de Guaratinguetá, de segunda à 
sexta, das 8h às 17h.



GuaratinguetáDestaqueDestaqueem
EDIÇÃO 066 - gUARATINGUETÁ 06 de JANEIRO DE 2023

PREFEITURA E SEBRAE ABREM INSCRIÇÕES PARA PREFEITURA E SEBRAE ABREM INSCRIÇÕES PARA 
CURSO "APRENDA MAQUIAGEM PARA BELEZA NEGRA"CURSO "APRENDA MAQUIAGEM PARA BELEZA NEGRA"

A Prefeitura, por meio do Fun-
do Social de Solidariedade e em 
parceria com o SEBRAE, está 
com inscrições abertas para o 
curso “Aprenda Maquiagem 
para Beleza Negra”.

O curso terá carga horário de 
40h, sendo realizado de segun-
da a sexta-feira de 16 a 27 de ja-
neiro, das 8h às 12h, na própria 
sede do Fundo Social de Soli-
dariedade de Guaratinguetá. 
Além disso, o curso faz parte 
do programa Empreenda Rápi-
do do SEBRAE, que visa incen-
tivar o empreendedorismo por 
meio de cursos de qualificação 
gratuitos.

As aulas tem como objetivo en-
sinar técnicas para promover a 
construção de conhecimentos 
relacionados à prática profis-
sional de maquiagem para pele 
negra, considerando técnicas e 
produtos necessários para har-

monização e valorização das 
feições étnicas. Uma vez que, 
dominar a maquiagem em pele 
negra é essencial para todos 
os profissionais que trabalham 
com atendimento e cada vez 
mais são necessárias especial-
izações em técnicas avançadas 
para suas características.

As inscrições podem ser real-
izadas de forma gratuita pres-
encialmente no Fundo Social 
(Rua Sargento Baracho, 87, 
Vila Paraíba) ou pelo site do 
SEBRAE.

Para se inscrever é necessário 
ter 18 anos de idade, nível fun-
damental de ensino, ser mora-
dor (a) de Guaratinguetá ou 
região, e ter o desejo de ser um 
potencial empreendedor e/ou 
micro empreendedor individu-
al (MEI). As vagas são limita-
das. Corra e garanta a sua!

PREFEITURA INICIOU NESTA SEGUNDA-PREFEITURA INICIOU NESTA SEGUNDA-
FEIRA (02) A EXECUÇÃO DO SISTEMA FEIRA (02) A EXECUÇÃO DO SISTEMA 
E-GOV - PREFEITURA SEM PAPELE-GOV - PREFEITURA SEM PAPEL
A Prefeitura iniciou nesta segun-
da-feira (02), a execução do siste-
ma e-GOV - Prefeitura sem pa-
pel nos setores da Administração 
Pública Municipal. A medida visa 
a modernização dos processos in-
ternos e externos relacionados à 
Prefeitura.

Os servidores municipais passa-
ram por um treinamento realiza-
do no mês de outubro de 2022, e 
hoje (02), estão iniciando a utiliza-
ção do sistema.

Nesta primeira fase, apenas os 
setores administrativos da gestão 
municipal estão acessando o sis-
tema. Futuramente, na segunda 

fase, será realizada a disponibili-
zação do sistema para utilização 
também dos munícipes.

A modernização dos procedimen-
tos da Prefeitura estava no plano 
de governo do Prefeito Marcus 
Soliva e Vice-Prefeito Régis Yasu-
mura.

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REALIZOU 
MAIS DE 81 MIL ATENDIMENTOS SOCIAIS EM 2022MAIS DE 81 MIL ATENDIMENTOS SOCIAIS EM 2022

A Secretaria de Assistência So-
cial sempre esteve de prontidão 
para auxiliar pessoas em estado 
de vulnerabilidade, e neste úl-
timo ano trabalhou de maneira 
ainda mais intensa para apoiar 
a população.

Em 2022, a Assistência Social 
realizou 81.283 atendimentos 
sociais. Além disso, em parce-
ria com o Governo Estadual, 28 
unidades habitacionais foram 
entregues pelo Programa Vida 
Longa, garantindo moradia dig-
na a 31 idosos em situação de 
vulnerabilidade social. 
 
No mesmo ano, foi criado o Fun-
do Municipal do Idoso e Gua-
ratinguetá obteve o Sele Pleno 
de “Município Amigo do Ido-
so”. Outras novidades foram a 
inauguração da nova unidade 
do CREAS (Centro de Referên-
cia Especializada de Assistência 
Social), e também a criação do 
Centro de Abordagem Social, 
específico para atendimento à 
população em situação de rua.
 
Mais um grande programa im-

plementado em 2022 foi a Feira 
do Produtor Rural, que é reali-
zada toda sexta feira na praça 
da Estação em parceria com SE-
NAR, SEBRAE e o Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Gua-
ratinguetá. Também em parce-
ria com o SEBRAE, a Secreta-
ria desenvolveu o Programa de 
Fortalecimento Local e Inclusão 
Produtiva, garantindo formação 
para o empreendedorismo e em-
pregabilidade para 30 famílias.

A Secretaria de Assistência So-
cial visa dar uma maior ampli-
tude às ações já realizadas nos 
dias atuais, melhorando ainda 
mais o atendimento aos cidadãos 
mais necessitados do município 
neste novo ano que se inicia.

MODERNIDADE: GUARATINGUETÁ PREPARA MODERNIDADE: GUARATINGUETÁ PREPARA 
INSTALAÇÃO LIXEIRAS SEMIENTERRADASINSTALAÇÃO LIXEIRAS SEMIENTERRADAS
A Prefeitura instalará nos próxi-
mos dias 10 lixeiras semienterra-
das, trazendo modernidade para 
o recolhimento e retirada de lixo 
orgânico em diversos pontos de 
Guaratinguetá. 

As novas lixeiras terão maior ca-
pacidade de recolhimento, com 
5m³, e ficarão dentro de um 
cilindro que permite que elas 
sejam removidas por um cami-
nhão para a retirada do lixo. 
É importante destacar que a 

estrutura é feita para que não 
haja nenhum impacto ao solo.

Após análise da nossa equipe, 

que mapeou os locais onde há 
maior necessidade neste primeiro 
momento, serão instaladas as lixei-
ras nos seguintes trechos:

- Praça Dr. Benedito Meirelles, 
esquina com a Rua São Francis-
co - Centro Histórico (esquina da 
Riachuelo).
- Praça Condessa de Frontin - Cen-
tro Histórico (próximo a Estação 
Ferroviária).
- Avenida Presidente Vargas - Vila 
Paraíba (próximo à ponte Dr Zer-
bini)
- Avenida Ministro Urbano Mar-

condes - Vila Paraíba
- Em frente ao residencial Santa 
Mônica.
- Atrás do Mercado Municipal
- Entrada do Paiol
- Estrada dos Motas 
- Estrada Vicinal Plinio Galvão 
Cesar (entrada da Capituba)
- Estrada Vicinal Plinio Galvão 
Cesar (bifurcação para a estrada 
dos Pilões)

É mais modernidade e organiza-
ção no sistema de recolhimento 
de lixo em nosso município!
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FUNDO SOCIAL ABRIRÁ INSCRIÇÕES PARA FUNDO SOCIAL ABRIRÁ INSCRIÇÕES PARA 
ATIVIDADES E CURSOS DE 2023 NO PRÓXIMO DIA 16ATIVIDADES E CURSOS DE 2023 NO PRÓXIMO DIA 16

TURISMO: FAZENDA NEUCHATELTURISMO: FAZENDA NEUCHATEL

O Fundo Social de Solidariedade abri-
rá inscrições para as atividades e cur-
sos do ano de 2023 no próximo dia 
16 de janeiro. São diversas oportuni-
dades para os munícipes da melhor 
idade e também para quem busca 
qualificação para geração de renda.

Para as atividades como circuito mul-
tifuncional, coreografia e pilates no 
solo, para realizar a inscrição é neces-
sário ter acima de 55 anos e compa-
recer a sede do Fundo (Rua Sargento 
Baracho, nº 79, Vila Paraíba) com os 
seguintes documentos:

- Atestado médico com data recente;
- Comprovante de residência;
- 1 foto 3x4 recente
- Xerox do RG, CPF e cartão SUS

Já para os cursos de geração de ren-
da como costura básica, costura in-
dustrial e o intensivo de padaria arte-
sanal (realizado na ASABEN), para se 

Em 1885, a família Perrenoud procu-
rou reproduzir em sua sede o réplica 
de uma  fazenda da cidade de Neu-
chatel da França. Até poucos anos 
encontrava-se em ruínas, mas o norte-
-americano Ronald Clark e sua esposa 
brasileira Michele Clark adquiriram a 
propriedade e restauraram a sede da 
Fazenda Neuchatel tal como era em 
suas formas originais.  Esta Fazenda 
localiza-se na bairro da Pedrinha, en-
tre o ribeirão Guaratinguetá e os con-
trafortes da Serra da Mantiqueira. Fa-
zenda colonial do ciclo cafeeiro, tem 
uma característica em especial que a 
difere de todas as outras, uma roda 
d’água em seu interior com quase 5 

inscrever é necessário ter acima de 18 
anos e comparecer ao Fundo Social 
munido de:

- 1 foto;
- Comprovante de residência;
- Xerox cartão SUS,  RG e CPF

As inscrições ficarão abertas de 16 a 
20 de janeiro e podem ser realizadas 
das 9h às 17h. Para mais informações 
entre em contato com o Fundo Social 
de Solidariedade pelos telefones (12) 
3122-4030 / 3122-2428.

Não perca essa oportunidade!

metros de altura que capta as águas 
das montanhas por um aqueduto que 
era usado para moagem e beneficia-
mento do café.

SECRETARIA DE AGRICULTURA SECRETARIA DE AGRICULTURA 
REALIZOU MANUTENÇÃO EM 320 REALIZOU MANUTENÇÃO EM 320 
KM DE ESTRADAS RURAIS EM 2022KM DE ESTRADAS RURAIS EM 2022

PREFEITURA ESTÁ REALIZANDO AS PREFEITURA ESTÁ REALIZANDO AS 
ETAPAS DE PREPARAÇÃO PARA A 10° ETAPAS DE PREPARAÇÃO PARA A 10° 
CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDECONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
DO MERCADO MUNICIPALDO MERCADO MUNICIPAL

A Secretaria Municipal da Agri-
cultura, que é o órgão responsá-
vel por promover programas de 
estímulos agrícolas e prestar ser-
viços de planejamento do meio 
rural, trabalhou muito neste últi-
mo ano para melhorar a infraes-
trutura dos nossos bairros rurais 
do munícipio.

Em 2022, a Secretaria realizou 
manutenção de 320 Km de estra-
das rurais, além da reforma e ma-
nutenção de 22 pontes. As equipes 
também realizaram a construção 
da ponte provisória dos Lemes e 
da ponte das Posses 1, e a limpeza 
de 4 Km de canais de irrigação 
no Piagui.

Outra grande novidade foi o 
lançamento do Programa Rotas 
Rurais, desenvolvido em parce-

A Prefeitura, por meio da Secre-
taria de Saúde, está realizando as 
etapas de preparação para a 10° 
Conferência Municipal de Saúde. 
Atualmente, a etapa Pré-Confe-
rência está aberta para participa-
ção de todos os munícipes interes-
sados. Existem três maneiras de 
participar:

- Preenchendo o formulário por 
meio do QRCode abaixo
- Indo até a sua Unidade de Saú-
de e deixando a sua sugestão
- Fazendo contato com o COMUS 
(Conselho Municipal de Saúde) 
pelo Tel: 3132-2357, ou indo até o 
local na Rua Cel. Pires Barbosa, 
184, Centro, e deixando sua suges-
tão

As propostas devem ser de inte-
resse coletivo e serão recebidas de 
03 a 31 de janeiro de 2023. Vale 
lembrar que este ano, a Conferên-

A Prefeitura informa que durante o 
mês de janeiro, devido a reforma no 
local,  o Mercado Municipal funcio-
nará nos seguintes horários:

- segundas e terças-feiras das 07h às 
13h 
- quarta, quinta e sexta-feira das 07h 
às 17h 

ria com a Secretaria Estadual de 
Agricultura, beneficiando 719 pro-
priedades rurais cadastradas com 
endereçamento digital. O Progra-
ma Produtor de Água, que con-
ta com o objetivo de incentivar 
os produtores rurais da região a 
investir em ações que ajudem a 
preservar a água, também segue 
sendo realizado e em 2022 bene-
ficiou outros 12 produtores rurais 
com o PSA (Pagamento por servi-
ços ambientais).

O Viveiro Municipal, que também 
faz parte da Secretaria, distribuiu 
mais de 14 mil mudas doadas por 
todo nosso município. Além disso, 
140 produtores foram atendidos 
com assistência agronômica e ve-
terinária e mais 23 produtores be-
neficiados com a Patrulha Agríco-
la, com serviços de trator, aração, 
gradagem e roçadeira. 

A Secretaria da Agricultura con-
tinuará buscando sempre atender 
às necessidades da população e 
executar melhorias fundamentais 
para os setores rurais do municí-
pio neste ano novo que se inicia.

cia deverá ser realizada no mês 
de março e terá o tema “Amanhã 
vai ser outro dia - Garantir direi-
tos e defender o SUS, a vida e  a 
democracia”.

- sábado das  07h às 14h
- domingo das  07h às 12h

produção
ASSESSORIA de comunicação
prefeitura de guaratinguetá

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMEÇA 2023 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE COMEÇA 2023 
COM FORÇA TAREFA DA ZELADORIA MUNICIPALCOM FORÇA TAREFA DA ZELADORIA MUNICIPAL
Na última quinta-feira (05), a 
Secretaria do Meio Ambiente 
continuou com os trabalhos de 
zeladoria pelo município. São 
diversos os locais que estão re-
cebendo as equipes da secre-
taria, entre eles estão:

- Mirante
- Portal das Colinas
- Santa Rita
- Vila Brasil

A zeladoria consiste na roçada 
de canteiros e calçadas, poda 
de árvores e arbustos, remo-
ção 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 divulga-
da nas redes sociais da prefei-
tura todas as sextas feiras aos 
munícipes.
Por uma cidade mais limpa e 
organizada para todos!


